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Formáli 

„Ég á bara ritgerðina eftir.“ Þetta er setning sem ég hef margoft endurtekið, og 

örugglega margir aðrir háskólanemar, þegar ég er spurður um námsframvindu mína. Ég 

er búinn að eiga „bara“ ritgerðina eftir síðan 2014, en gerði þá misheppnaða tilraun til 

að ljúka MA-námi í sagnfræði. Nú fjórum árum síðar, er meistaraprófsritgerð mín 

tilbúin og ber mér að þakka nokkrum aðilum fyrir aðstoðina. 

Viðmælendum mínum kann ég bestu þakkir fyrir að gefa sér tíma til viðtals við 

mig. Sérstaklega vil ég þakka Gísla Árna Eggertssyni sem var meira en viljugur til að 

svara nokkrum tölvupóstum og benda mér á áhugaverð skjöl á Borgarskjalasafni 

Reykjavíkur. Viðmælendur mínir eiga það sameiginlegt að hafa starfað til fjölda ára við 

æskulýðsstörf og hafa þeir allir reynst mikilvægir þegar kemur að málefnum ungs fólks 

í gegnum tíðina. 

Ég vil þakka samstarfsmönnum mínum fyrir að sýna mér mikla þolinmæði og 

skilning undanfarna mánuði. Ég hef fundið fyrir miklum áhuga og meðbyr á vinnustað 

mínum og fékk ég að reifa nokkrar hugmyndir við mitt nánasta samstarfsfólk, hvort sem 

því líkaði það betur eða verr. Einnig þakka ég þeim umburðarlyndið þegar ég þurfti að 

skjótast á Borgarskjalasafnið, Þjóðarbókhlöðuna og að hitta viðmælendur mína og 

leiðbeinanda. 

Leiðbeinandi minn, Erla Hulda Halldórsdóttir, hefur reynst mér afar vel og komið 

með margar áhugaverðar ábendingar og bent mér á greinar sem nýttust við ritsmíðina. 

Ég gerði Erlu grein fyrir því á fyrsta fundi okkar að ég hafði í nokkur ár átt eftir að skila 

af mér meistaraprófsritgerð og að það væri þungur baggi á herðum mér því ég liti á þetta 

sem síðustu atlögu mína að því að klára meistaranámið. Ég fann strax að Erla væri 

boðin og búin að hjálpa mér við að ljúka þessum kafla og kann ég henni bestu þakkir 

fyrir. Fundir okkar snerust ekki alltaf um sagnfræði því við erum bæði mikið áhugafólk 

um fótbolta.  

Fjölskylda mín og tengdafjölskylda hafa reynst mér mikilvægur bakhjarl í öllu mínu 

sagnfræðinámi frá því ég hóf það árið 2009. Bróðir minn, dr. Einar Freyr Sigurðsson, 

las ritgerðina yfir og hefur lesið yfir þónokkur verk mín gegnum tíðina og þakka ég 

honum sérstaklega fyrir. Systur minni, Svövu Margréti Sigurðardóttur, þakka ég fyrir 

stuðning og yfirlestur verkefna sömuleiðis. Foreldrar mínir, Sigurður Júlíus Sigurðsson 
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og Marta Valgerður Svavarsdóttir, og tengdamóðir, Heba Ingvarsdóttir, hafa hvatt mig 

áfram og veitt mér ómetanlegan stuðning í gegnum árin.  

Við hlið mér allan þennan tíma hefur verið minn sterkasti bakhjarl, unnusta og 

tilvonandi eiginkona, Sara Haynes. Ég ætla ekki að reyna að koma því í orð hér hversu 

mikilvæg hún hefur verið í mínu lífi og legg mig frekar fram við segja henni það 

reglulega. Á þeim tíma sem ég átti „bara“ ritgerðina eftir eignuðumst við okkar fyrsta 

barn, Ingvar Orra. Þrátt fyrir að vera aðeins tveggja ára þá hefur Ingvar Orri kennt mér 

meira á lífið á hans stutta líftíma en ég hef lært á mínu 31 ári. Sara og Ingvar eru mér 

allt og tileinka ég þeim þessa ritgerð, sem er, eftir allt saman, bara ritgerð.  
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Ágrip 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er saga Hins hússins, fyrsta ungmennahússins á 

Íslandi, sem tók til starfa í Reykjavík árið 1991. Markmið ritgerðarinnar er tvíþætt. 

Annars vegar að kanna aðdraganda og uppruna ungmennahúsa á Íslandi og setja í 

samhengi við hugmyndir um unglingamenningu og breytta samfélagsgerð á síðustu 

áratugum 20. aldar. Hins vegar að rekja sögu Hins hússins og þess starfs sem þar hefur 

verið unnið.  

Helstu niðurstöður eru þær að Hitt húsið skipti sköpum fyrir unglingamenningu á 

Íslandi. Áður höfðu verið gerðar nokkrar tilraunir með rekstur skemmtistaða fyrir ungt 

fólk en þeir störfuðu í skamman tíma. Algengt var að ungmenni söfnuðust saman í 

miðbæ Reykjavíkur um helgar því að aðstöðuleysi ungs fólks var algjört. Með tilkomu 

Hins hússins fengu ungmenni aðstöðu og innihaldsríka starfsemi þar sem hugað var 

meðal annars að atvinnumálum og menningu ungs fólks. Þegar í upphafi byggði Hitt 

húsið á þeirri hugmyndafræði að ungmennin sjálf væru virkjuð til þátttöku. Á þann hátt 

hefur Hitt húsið orðið mikilvægur vettvangur fyrir ungt fólk til þess að þroskast og efla 

sjálfstraust í gegnum til að mynda liststarf og starfsþjálfun. Áhrifa Hins hússins hefur 

gætt víða en fjöldi ungmennahúsa var opnaður að fyrirmynd Hins hússins, einkum á 

fyrsta áratug 21. aldar.  

Heimildir eru sóttar í fræðirit, dagblöð og tímarit, á skjalasöfn auk þess sem byggt 

er á viðtölum við heimildarmenn sem hafa til fjölda ára starfað við æskulýðsmál á 

Íslandi. 
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Abstract 

The subject of this thesis is Hitt húsið (e. The Other House) which was founded in 1991 

and was the first youth house establishment that focused on young people aged 16-25. 

The thesis has two main objectives: Firstly, to investigate the origin of youth house 

establishments in Iceland in context of ideas about youth culture and societal changes in 

the last decades of the 20
th

 century. Secondly, it seeks to review the history of Hitt 

húsið, from its founding to the present day, with emphasis on various projects and 

achievements. 

The main conclusion is that Hitt húsið had major influences on youth culture in 

Iceland. Before its establishment, a few attempts were made with dance clubs for young 

people, but these clubs operated for only a short period. It was also common for young 

people to gather in the city center of Reykjavík on weekends due to the lack of other 

facilities to socialize. The opening of Hitt húsið gave young people more meaningful 

opportunities than they had received before, including job employment counseling and 

many cultural projects. The intent of Hitt húsið has been to get young people actively 

involved in its operation from its beginning. In a way, Hitt húsið has become an 

important platform for young people to develop and promote self-confidence through, 

for example, art work and employment training. Hitt húsið has made quite an impact on 

youth culture in Iceland. Other youth establishments similar to Hitt húsið began their 

operation with Hitt húsið as their model, mainly in the first decade of the 21
st
 century.  

Sources for the thesis come from academic books and articles, newspapers, archives 

and interviews with sources whom all have worked in the youth sector in Iceland for a 

long period of time.  

 

 

 

 

  



7 

 

Efnisyfirlit 

 

1. Inngangur ...................................................................................................................... 8 

1.1. Staða þekkingar og helstu heimildir ....................................................................... 9 

1.2. Aðferðir og kenningar ........................................................................................... 10 

2. Lengi býr að fyrstu gerð – Ungmennahús verður til .................................................. 16 

2.1. Fyrstu hugmyndir um ungmennahús og unglingavandi ....................................... 16 

2.2. Aðdragandi að stofnun ungmennahúss í Reykjavík ............................................. 22 

2.3. Frá hugmynd til framkvæmdar ............................................................................. 26 

3. Hitt húsið, Brautarholti 20, 1991–1995 ...................................................................... 35 

3.1. Stofnun Hins hússins, starfsemi og hugmyndafræði............................................. 35 

3.2. Fyrirmyndir Hins hússins ...................................................................................... 43 

3.3. Atvinnumál ungs fólks .......................................................................................... 47 

3.4. Hitt húsið flytur ..................................................................................................... 49 

4. Hitt húsið, Aðalstræti 2 og Vesturgötu 1, 1995–2002 ................................................ 58 

4.1. Flutningar og áherslubreytingar ............................................................................ 58 

4.2. Árangur í atvinnumálum ungs fólks vekur eftirtekt .............................................. 61 

4.3. Menningarstarfsemi blómstrar og önnur verkefni á Geysisárunum ..................... 68 

4.4. Hitt húsið flytur aftur ............................................................................................ 74 

5. Hitt húsið, Pósthússtræti 3-5, 2002– ........................................................................... 78 

5.1. Flutningar og starfsemin í Pósthússtræti ............................................................... 78 

5.2. Menningarstarf í Pósthússtræti ............................................................................. 82 

5.3. Starf með fötluðum eykst til muna ....................................................................... 86 

6. Lokaorð ....................................................................................................................... 90 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 94 

 



8 

 

1. Inngangur 

Ungmennahúsið Hitt húsið var hið fyrsta sinnar tegundar á Íslandi þegar það hóf 

starfsemi sína í nóvember 1991. Aðstöðuleysi ungmenna í Reykjavík var algjört og 

lengi búið að ræða í ráðum og nefndum borgarinnar hvað skyldi gert við ungmenni 16 

ára og eldri. Það virðist vera ævarandi höfuðverkur ráðamanna og fullorðins fólks hvað 

gera eigi við unga fólkið svo það skemmi ekki fyrir samfélaginu. Engin úrræði voru í 

boði fyrir þennan hóp ungmenna á aldrinum 16-25 ára sem ekki komst inn á 

skemmtistaði og í félagsmiðstöðvar sökum aldurs. Hitt húsið hefur starfað samfellt frá 

1991 og er umfjöllunarefni þessarar meistaraprófsritgerðar. 

Markmið ritgerðarinnar eru tvíþætt. Annars vegar að kanna aðdraganda og uppruna 

ungmennahúsa á Íslandi og setja í samhengi við hugmyndir um unglingamenningu og 

breytta samfélagsgerð á síðustu áratugum 20. aldar. Hins vegar að rekja sögu Hins 

hússins og þess starfs sem þar hefur verið unnið. Í því liggur megináhersla 

rannsóknarinnar. 

Lagt var upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar: Hver var uppruni 

ungmennahúsa á Íslandi og hvers vegna var talin þörf á að fara af stað með verkefni á 

borð við Hitt húsið? Hvernig kom það til að slíkt ungmennahús var opnað í Reykjavík? 

Hvaðan komu fyrirmyndir að starfseminni og hver var hugmyndafræðin að baki? Loks 

verður leitast við að meta hvort og þá hvaða áhrif starfsemin hefur haft. 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að í inngangi er fjallað um rannsóknarspurningar, 

helstu heimildir, aðferðir og kenningar og stöðu þekkingar. Í öðrum kafla er fjallað um 

aðdragandann að stofnun ungmennahúss í Reykjavík. Þar er rætt um fyrstu hugmyndir 

um ungmennahús í Reykjavík á sjöunda áratugnum og meintan unglingavanda í 

borginni. Því næst er fjallað um aðdraganda þess að Hitt húsið var stofnað árið 1991 en 

miklar umræður voru meðal borgaryfirvalda um slíkt hús 1980 til 1991.  

Því næst taka við þrír kaflar þar sem fjallað er um Hitt húsið á þeim þremur stöðum 

sem það hefur starfað: Brautarholti 1991–1995, Aðalstræti og Vesturgötu 1995–2002 og 

loks Pósthússtræti frá 2002 til dagsins í dag. Í köflunum verður fjallað um hverjar 

áherslur starfseminnar voru hverju sinni, hvernig flutningi starfseminnar var háttað og 

hvað bar hæst. Ekki verður kafað djúpt í starfsemina og hvert verkefni fyrir sig heldur 

eru helstu verkefnin skoðuð með það að markmiði að veita innsýn í starfsemina svo 
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hægt sé að greina samfélagsleg áhrif hennar, bæði hvað varðar ungt fólk en einnig í 

víðara samhengi.  

Loks eru helstu niðurstöður dregnar saman og svara leitað við spurningunni um 

hvort Hitt húsið hafi skipt máli fyrir ungt fólk en einnig samfélagið í heild. 

 

1.1. Staða þekkingar og helstu heimildir 

Staða þekkingar á þessu sviði liggur einkum í námsritgerðum um félagsmiðstöðvar og 

sambærileg æskulýðssamtök, sem gerðar hafa verið á sviði mennta- og félagsvísinda. 

Hitt húsið fellur ekki í flokk með félagsmiðstöðvum og ratar þar af leiðandi ekki í 

þessar ritgerðir, þó vissulega sé margt skylt þar á milli. Hitt húsið er í flokki 

ungmennahúsa og var hið fyrsta sinnar tegundar hér á landi. Ekki hefur áður verið 

skrifað um aðdraganda eða stofnun þess.  

Af lokaritgerðum er helst að nefna M.Ed. ritgerð Árna Guðmundssonar í 

menntunar- og uppeldisfræðum sem ber heitið „Saga félagsmiðstöðva í Reykjavík 

1942–1992“ en Árni er aðjúnkt á Tómstunda- og félagsmálafræðibraut Háskóla Íslands. 

Ritgerð hans er grundvallarverk og hefur bæði reynst mikilvæg heimild og innblástur 

fyrir mína rannsókn. Umfjöllun Árna lýkur þegar Hitt húsið er stofnað og landslagið í 

þessum málum breyttist til muna. Sökum þess hversu lítið hefur verið fjallað á 

fræðilegan hátt um ungmennahús og Hitt húsið og áhrif þess þótti mér kjörið tækifæri 

að fjalla um þessa sögu. 

Verk félagsfræðingsins Gests Guðmundssonar eru sömuleiðis mikilvæg rannsókn 

minni. Fyrst ber að nefna bók hans og Kristínar Ólafsdóttur '68: Hugarflug úr viðjum 

vanans sem veitti mér innsýn í eldri gerðir ungmennamenningar. Þá hefur Gestur 

rannsakað unglingsárin sem æviskeið í vegferð fólks að virkum þjóðfélagsþegnum í 

rannsóknarverkefni sínu Breytt umskipti til fullorðinsaldurs en í þeirri rannsókn tók 

Gestur sérstaklega fyrir starfsnám Hins hússins. Sú rannsókn kemur nokkuð við sögu í 

ritgerðinni. 

Um frumrannsókn er að ræða og því eru heimildir mínar, auk fræðiverka annarra og 

prentaðra heimilda, að verulegu leyti skjöl í Borgarskjalasafni Reykjavíkur og 

skjalasafni Hins hússins. Einnig er talsvert stuðst við dagblöð, sem eru aðgengileg á 

tímarit.is. Loks nýti ég mér aðferðir munnlegrar sögu, eins og nánar verður vikið að 

síðar. Við gerð verkefnisins tók ég viðtöl við þá sem ég taldi geta sagt mér hvað mest 
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um hvert tímabil Hins hússins fyrir sig og almennt um starfsemina. Þessir 

heimildarmenn eiga það allir sameiginlegt að hafa starfað lengi við félagsmál ungs fólks 

í Reykjavík. 

 

1.2. Aðferðir og kenningar 

Rannsóknin flokkast undir félagssögu, eða það sem einnig er kallað félagsvísindaleg 

sagnfræði, en áhersla hennar er á samfélagsbyggingu og orsakir félagslegra breytinga. 

Félagsvísindaleg sagnfræði og eldri gerð sagnfræði deila þeirri lykilhugmynd að 

sagnfræðin skuli fjalla um raunveruleg viðfangsefni sem samrýmast frásögn 

sagnfræðingsins þar sem raunveruleikanum er miðlað með hugtökum og kenningum 

með hlutlæga þekkingu að markmiði. Á 20. öld verður breyting á sögulegri hugsun, eins 

og sagnfræðingurinn Georg Iggers hefur fjallað um. Í því samhengi sem hér er um rætt 

skiptir máli breytingin úr atburðamiðaðri frásagnarsagnfræði, sem einkenndi sagnfræði 

á 19. öld, yfir í félagsvísindalega sagnfræði eða félagssögu. Hin nýja félagsvísindalega 

sagnfræði gagnrýndi eldri sagnfræði á þeim forsendum að sjónarhornið væri of þröngt 

og viðfangsefni einskorðuð við þá sem telja mátti sem mikilmenni, auk stórra atburða, 

og þannig væri litið fram hjá víðara samhengi viðfanganna. Iggers talar um að 

félagsvísindaleg sagnfræði hafi falið í sér lýðræðisvæðingu sögunnar þar sem fjallað var 

um fleiri samfélagshópa en áður, sjónarhornið var víkkað frá stjórnmálum til 

samfélagsins í heild.1 Sú saga sem hér er sögð fellur undir þennan hatt. 

Til að þrengja viðfangsefni mitt enn frekar þá víkur sögunni að nálgun innan 

félagsvísindalegrar sagnfræði sem kallast alþýðusaga (e. people‘s history) og tilheyrir 

nýrri tegund félagssögu. Á sjöunda áratugnum var mikill uppgangur alþýðusögu, 

einkum vegna tilkomu hugtaksins um „söguna neðan frá“ (e. history from below), sem 

var saga alþýðunnar, og andsvar við „sögunni ofan frá“ eða sögu ýmissa valdahópa. 

Söguleg efnishyggja og hefðbundin félagsvísindalíkön áttu undir högg að sækja á 

þessum tíma, einkum vegna 68-byltingarinnar með stúdentaóeirðum í Berkeley, Berlín, 

París og Prag. Hópar og fólk sem almennt höfðu ekki fengið mikla umfjöllun í sögunni 

voru nú farin að huga að eigin sjálfsmynd og krefjast hlutdeildar í sögunni. Þessar 

breytingar beina sjónum að almenningi og leitar í rætur lífs og reynslu fólks. Áherslan 

                                                           
1
 Georg Iggers, Sagnfræði á 20. öld, bls. 13–14. Sjá einnig: Loftur Guttormsson, „Rannsóknir í 

félagssögu 19. og 20. aldar“, Saga 38 (2000), bls. 135–160; Sverrir Jakobsson, „Um fræðileg tæki og 

tól í sagnfræði“, Ritið 8:1 (2008), bls. 91–106; Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Saga og samfélag. 
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færist frá stofnunum til sögu almennings og stjórnmálasaga víkur fyrir félags- og 

menningarsögu. Þessi nálgun er tegund félagssögu sem beinir sjónum að þeim og því 

sem litla umfjöllun hefur fengið, eins og í tilfelli ritgerðar minnar um 

ungmennamenningu og tómstundum. Hugsunin sem liggur að baki er sú að allir 

þjóðfélagshópar, sama hvaða stöðu þeir gegndu, gátu haft áhrif á þjóðfélagsgerðina.
2
 

Upphafsmaður hugtaksins um „söguna neðan frá“ er E.P. Thompson og frægasta 

verkið í þessum anda er The Making of the English Working Class frá 1963 en þar 

skrifar Thompson um hversdagslíf verkalýðs á Englandi 1780–1832, eða á tíma 

iðnbyltingarinnar. Thompson fjallar um uppgang verkalýðsins út frá nýjum 

sjónarhornum eins og trúarbrögðum, tómstundum og menningu.
3
 Á sjöunda og áttunda 

áratugnum var blómaskeið félagssögu sem má segja að hafi breyst í hversdagssögu (þ. 

Alltagsgeschichte).
4
 Áhersla var lögð fólksfjöldasögu og fjölskyldur, borgir og 

þéttbýlismyndun, stéttir og félagshópa, sögu kvenna, barna, æskulýðs og aldraðra, sögu 

menntunar, tómstunda og íþrótta, hugarfar og félagsvitund og samfélagsbreytingar.
5
 

Hugmyndin um unglingamenningu (e. youth culture) kemur fram í félagsfræði á 

sjötta og sjöunda áratugnum.
6
 Á sama tíma er að þróast á Íslandi unglingamenning sem 

sérstakur menningarheimur og uppistaðan var frístundalífið þar sem félagsmótun og 

leitin að sjálfsmynd fór fram. Framan af snerist unglingamenningin um saklausa hluti 

eins og tónlist og tísku. Undir lok sjöunda áratugarins fer unglingamenningin að taka á 

sig pólitískari blæ og ungmenni blanda sér meira í stjórnmál og oft er talað um 68-

kynslóðina sem samnefnari yfir uppreisn ungmenna í heiminum á þessum tíma. 

Stúdentaóeirðir urðu í stórborgum í Evrópu og Bandaríkjunum þar sem ungt fólk var í 

pólítísku og menningarlegu andófi við yfirvaldið. Meðal þess sem bar hæst voru 

mótmæli gegn stríðinu í Víetnam, samstaða stúdenta með verkalýðnum í kjarabaráttu og 

barátta fyrir nútímalegra námsefni og námsfyrirkomulagi í háskólum.
7
 Gestur 

                                                           
2
 Georg Iggers, Sagnfræði á 20. öld, bls. 114; Árni Daníel Júlíusson, „Hin þrjú andlit Klíó: Átökin í 

sagnfræðinni“, bls. 19–20; Raphael Samuel, „People‘s history“, bls. 110–112; Sigurður Gylfi 

Magnússon, Sjálfssögur. Minni, minningar og saga, bls. 310–311. 
3
 Georg Iggers, Sagnfræði á 20. öld, bls. 18 og 102–103; Miles Fairburn, Social History, bls. 29–34; John 

Tosh, The Pursuit of History, bls. 57–59. 
4
 Georg Iggers, Q. Edward Wang og Supriya Mukherjee, A Global History of Modern Historiography, 

bls. 275–277; Georg Iggers, Sagnfræði á 20. öld, bls. 117–134.  
5
 John Tosh, The Pursuit of History, bls. 56-59; Loftur Guttormsson, „Rannsóknir í félagssögu 19. og 20. 

aldar“, Saga 38 (2000) bls. 140; Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Saga og samfélag, bls. 3–29.  
6
 Cultural Theory. The Key Concepts, bls. 378.  

7
 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, '68. Hugarflug úr viðjum vanans, bls. 22 og 80. Sjá einnig 

Minnisbók Sigurðar Pálssonar sem var búsettur í París á þessum mikla umrótartíma. 
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Guðmundsson hefur rannsakað það sem hann kallar breytt umskipti til fullorðinsaldurs 

og hefur hann talað um að leitin að sjálfsmynd sé helsta vandamál ungmenna. Hugtakið 

ungdómur (e. youth) er oftast notað um það æviskeið sem er á milli bernsku og 

fullorðinsaldurs. Inntak hugtaksins er af félagslegum toga og byggir á þeirri forsendu að 

lengd og eðli ungdómsskeiðsins sé breytilegt eftir samfélögum.
8
 Breyttu umskiptin er 

stundum kölluð vegferðarfræði og fjallar um ferðalagið frá bernsku til virks 

þjóðfélagsþegns og er ungdómur hluti þessa ferðalags.
9
 

Ungt fólk var líka tekið að breyta gömlum samfélagslegum gildum eins og þeim 

sem tengdust vinnu og sparsemi, og æskuskeiðið lengdist. Bítlaæðið var hafið og hægt 

að tala um æskulýðsuppreisn á Íslandi. Á Íslandi snerist þessi svokallaða 

æskulýðsuppreisn um að snúa á það sem kalla mætti hefðbundin gildi, breyta 

þjóðfélagsgerð og leita nýrra lífshátta.
10

 Þótt þessi ólgutími sé alþjóðlegt fyrirbæri er í 

íslensku samhengi mikilvægt að hafa í huga þau miklu menningarlegu og félagslegu 

áhrif sem hernámið í seinni heimstyrjöldinni hafði og í kjölfarið dvöl bandaríska hersins 

á landinu í áratugi. Þéttbýlismyndun og breytingar í atvinnuháttum í kjölfar stríðsins 

höfðu mikil áhrif á menningarstarfsemi þjóðarinnar. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu fengu 

vestræna menningu heim í stofu til sín með kanaútvarpinu- og sjónvarpinu á sjötta og 

sjöunda áratugnum. Í bók sinni um '68 byltinguna halda Gestur Guðmundsson og 

Kristín Ólafsdóttir því fram að opinber menntastefna, eins og hún birtist í 

Ríkisútvarpinu og skólum, hafi ekki tekið mið af þessum samfélagsbreytingum heldur 

haldið í gömul gildi og rof hafi orðið milli gamalla þjóðfélagshátta og nýrra.
11

  

Kenningar um félagsmótun, það er félagsleg samskipti sem móta einstaklinginn, 

persónuleika hans, viðmið og gildi, eru hvað mest áberandi þegar kemur að 

ungmennahúsum, en þar ber hæst klassískar kenningar G. Stanley Hall, John Dewey og 

George Herbert Mead. Þeir voru áhrifamiklir kenningasmiðir á þessu sviði og eiga 

kenningar þeirra það sameiginlegt að litið er svo á að einstaklingurinn sé í stöðugri 

félagsmótun sem þróast einna best með samskiptum við annað fólk og af umhverfinu og 

                                                           
8
 Gestur Guðmundsson, „Breytt umskipti til fullorðinsaldurs,“ 2. áfangaskýrsla, október 2002, bls. 5–6. 

9
 Árni Guðmundsson, „Félagsuppeldi og frítíminn“, Frístundir og fagmennska, bls. 20. Sjá einnig 

doktorsritgerð Gests Guðmundssonar í félagsfræði, „Ungdomskultur - som overgang til lønarbejde.“ 
10

 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, '68. Hugarflug úr viðjum vanans, bls. 11, 113–115 og 119. 
11

 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, '68. Hugarflug úr viðjum vanans, bls. 108. Sjá einnig 

Eggert Þór Bernharðsson, „„Eru þeir orðnir vitlausir!“ Djass, dægurlög, Kaninn og Völlurinn 1940–

1963“, Saga 45:1 (2007), bls. 15–52; Guðmundur Jónsson, „Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir: 

'68. Hugarflug úr viðjum vanans“. Saga 27 (1989), bls. 211–214. 



13 

 

mótar þannig sitt félagslega sjálf. Félagsmótun undirbýr einstaklinginn fyrir þau 

hlutverk sem hann á eftir að gegna og kynnir hann fyrir venjum, siðum og gildum 

samfélagsins.
12

 Hall kom fram með hugtak um unglingsárin (e. adolescence) og segir 

alla unglinga ganga í gegnum erfið tímabil sem einkennast af tilfinningalegri streitu og 

stundum hegðunarvandamálum áður en komið er á stöðugra jafnvægi fullorðinsáranna. 

Hann taldi vissa eiginleika manneskjunnar eiginlega frá fæðingu og ganga í erfðir og 

taldi samspil erfða og umhverfis skipta lykilmáli á unglingsárunum.
13

 Kenning Dewey 

um reynslunám (e. learning by doing) fellur að ungmennahúsum að því leyti að ætlast er 

til að ungmenni sýni mikið frumkvæði og séu virkir og skapandi þátttakendur í leik og 

starfi.
14

 Kenningar Mead um félagslega sjálfsmynd eru sérstaklega mikilvægar í 

félagslegu starfi með ungu fólki því það er hlutverk unglingsáranna að koma upp 

félagslegri sjálfsmynd. Mead er sá fræðimaður sem hvað mest hefur fjallað um hið 

félagslega sjálf. Mead segir að hið félagslega sjálf sé ekki til staðar við fæðingu heldur 

þróist það með tímanum og þá einkum með félagslegri þátttöku og samskiptum við 

annað fólk.
15

 

Augljósi munurinn á félagsmiðstöð og ungmennahúsi er aldur þjónustunotenda. 

Ekki er eins augljóst að hugmyndin um sjálfsmótun einstaklings sé meira áberandi í 

starfsemi félagsmiðstöðva en sjálfstæði einstaklingsins er oftar áhersluatriði 

ungmennahúsa og hægt að vinna markvissara með eldri hóp, til dæmis í 

atvinnumálum.
16

 Til einföldunar má segja að einstaklingur í félagsmiðstöð spyrji sig 

„Hver er ég?“ á meðan einstaklingur í ungmennahúsi spyr „Hver vil ég vera?“ Þróun 

einstaklings heldur áfram frá félagsmiðstöð til ungmennahúss og er hluti af vegferð 

einstaklings til fullorðinsára. 

Franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu lagði mikið upp úr rannsóknum á 

menntun og menningu. Tvö hugtök sem kennd eru við hann eiga vel við þegar kemur að 

umfjöllun um ungmennahús. Hið fyrra er eitt af grundvallarhugtökum Bourdieus sem 

hann kallaði menningarauð (e. cultural capital), oft einnig nefnt menningarlegt 

auðmagn. Í menningarauði einstaklings felst menntun hans, þekking og færni á sviði 

                                                           
12

 Gestur Guðmundsson, Félagsfræði menntunar, bls. 151–152. 
13

 Jeffrey Jensen Arnett, „G. Stanley Hall‘s Adolescence: Brilliance and Nonsense“, bls. 186; Árni 

Guðmundsson, Saga félagsmiðstöðva í Reykjavík 1942–1992, bls. 26–27. 
14

 Árni Guðmundsson, Saga félagsmiðstöðva í Reykjavík 1942–1992, bls. 27. 
15

 George Herbert Mead, Mind, Self, and Society, bls. 135; Árni Guðmundsson, Saga félagsmiðstöðva í 

Reykjavík 1942–1992, bls. 29. 
16

 Viðtal við Árna Guðmundsson, 22. febrúar 2018. 
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menningar. Menningarauður er því bundinn við einstaklinga en er einnig samfélagslegur 

þar sem að hann byggir á samfélagslegri viðurkenningu. Hið síðari er félagsauður (e. 

social capital) eða félagslegt auðmagn, en í því felst að eiga félagsleg sambönd og 

kunna að nýta þau og efla.
17

 Samkvæmt kenningu Bourdieus á hver einstaklingur sér 

stað í félagsrými (e. social space) og safnar hann auðmagni innan þess rýmis sem hann 

nýti sér til vegs og virðingar í samfélaginu.
18

 Ungmennahús bjóða upp á söfnun slíks 

auðmagns með reynslu á sviði lista og menningar og með félagsmótun.  

Eins og áður segir þá byggir rannsóknin að talsverðu leyti á viðtölum við 

fyrrverandi og núverandi starfsmenn Hins hússins og annarra sem hafa með einhverjum 

hætti haft áhrif á æskulýðsstarfsemi. Við þá vinnu hef ég nýtt mér aðferðir munnlegrar 

sögu. Munnleg saga verður til þegar tekin eru viðtöl við einstaklinga sem upplifðu eða 

þekkja til atburða sem eru til rannsóknar.
19

  

Munnleg saga er skilgreind sem viðtalið sjálft, það er framkvæmdin eða ferlið sem 

felst í því að taka viðtal og skrá það. En hún er einnig útkoman sjálf, sú frásögn sem til 

verður, eða er dregin fram, af atburðum eða ferlum fortíðar. Munnleg saga, viðtöl, 

flokkast undir persónulegar heimildir í sagnfræði, eins og til dæmis dagbækur og bréf. 

Munnlegar heimildir byggja á minningum og viðhorfum viðmælandans og reyndust 

einkar mikilvægar við skrásetningu alþýðusögu enda lítið um ritheimildir um 

hversdagslíf fólks frá fyrri tímum.
20

 Munnlegar heimildir eru gagnlegar við 

sagnfræðirannsóknir en þær ber að nota af varkárni þar sem þær byggja oft á huglægri 

reynslu viðmælandans. Því er mikilvægt að bera munnlegu heimildirnar saman við aðrar 

heimildir, og var það gert við þessa rannsókn. Vitnað er til viðmælenda með fullu nafni 

og með samþykki þeirra. Á stöku stað er gripið til nafnleyndar sökum gagnrýni sem 

borin er fram. 

Við hvers kyns fræðimennsku þarf fræðimaður að gæta hlutleysis og að sama skapi 

þarf lesandi að treysta á hlutleysi fræðimannsins. Gunnar Karlsson segir kröfuna um 

hlutleysi vera í meginatriðum siðferðislegs eðlis. Beint gildismat og gildishlaðnar 

fullyrðingar um hvað sé gott eða vont eru augljósustu dæmin um hlutdrægni 

                                                           
17

 Gestur Guðmundsson: Félagsfræði menntunar, bls. 76 og 87; Vef. Gestur Guðmundsson: Hver var 

Pierre Bourdieu og hvert var framlag hans til félagsvísinda? 
18

 Pierre Bourdieu. Key Concepts, bls. 86–90 og 230–231.  
19

 Vef. Hvað er munnlega saga?  
20

 Lynn Abrams, Oral History Theory, bls. 1–3; Jón Guðnason, „Um munnlegar heimildir“, Saga 27 

(1989), bls. 9–11. Sjá einnig Ann Curthoys og Ann McGrath, How to Write History that People Want to 

Read. Einnig eru hagnýtar upplýsingar á heimasíður Miðstöðvar munnlegrar sögu, www.munnlegsaga.is. 

http://www.munnlegsaga.is/
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fræðimannsins. Gildismat einkennist af því að umfjöllunarefni sé metið af 

siðferðisviðhorfi höfundar. Sá sem les sagnfræðirit gerir það af áhuga og til að fræðast 

en ekki til að komast að siðferðisviðhorfum höfundarins og segir Gunnar það gagnlegt 

lesendanum að vita hvar höfundurinn stendur gagnvart viðfangsefninu.21  

Að þessu sögðu er rétt að hér komi fram að ég er verkefnastjóri í frístundastarfi 

fatlaðra í Hinu húsinu og hef starfað þar síðan 1. september 2015. Ég þekkti ekki 

starfsemi eða sögu Hins hússins fyrr en ég fór að vinna þar og fannst hún forvitnileg og 

áhugaverð og þar af leiðandi tilvalið viðfangsefni fyrir meistaraprófsritgerð mína því 

við slíkt verkefni skiptir máli að hafa bæði áhuga og löngun til að kynna sér efnið. Val á 

viðfangsefni sagnfræðings þarf ekki að tengjast aðdáun á efninu sjálfu heldur getur 

efnið einfaldlega þótt áhugavert.
22

 Þá skemmir ekki fyrir hagnýtt gildi rannsóknarinnar, 

sem felst í skráningu þessarar sögu, bæði út frá skjallegum og munnlegum heimildum. 

En þótt segja megi að ég sé að einhverju leyti hluti þessarar rannsóknar, hefur það verið 

markmið mitt að fjalla um viðfangsefni mitt út frá rannsóknum mínum og 

heimildavinnu en ekki sem starfsmaður Hins hússins. 

                                                           
21

 Gunnar Karlsson, „Krafan um hlutleysi í sagnfræði“, bls. 151–152 og 164. 
22

 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Ferð til fortíðar & sagnfræðingurinn í verki sínu“, Saga 53:1 (2015), bls. 

128–129. Sjá einnig Jill Lepore, „Historians Who Love Too Much: Reflections on Microhistory and 

Biography“, The Journal of American History, 88:1 (júní 2001), bls. 129–144. 
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2. Lengi býr að fyrstu gerð – Ungmennahús verður til  

Unglingavandi virðist vera eilíft vandamál. Það skiptir ekki máli hvaða tímum við 

lifum, fullorðnum þykir ungt fólk oft vera til vandræða. Það er alltaf til einhvers konar 

unglingavandi og lausnirnar margar og mismunandi. Árni Guðmundsson segir í 

lokaorðum bókar sinnar um félagsmiðstöðvar í Reykjavík: „Ungdómurinn hefur ávallt 

búið við fordóma þeirra, sem eldri eru, og það hefur legið fyrir viðkomandi æskulýð að 

fordæma á fullorðinsárum æsku þess tíma … Ég er þess fullviss að árið 2075 munu 

foreldrar ekki hafa skilning á ýmsum tiltækjum æskunnar fremur en hingað til.“
23

  

Hér á eftir verður fjallað um umræður og tillögur að stofnun ungmennahúss á 

sjöunda áratug 20. aldar og hvernig ætti að leysa hinn svokallaða unglingavanda. Á 

Alþingi var rætt um mögulegt ungmennahús árið 1967 en þá voru tæplega 25 ár þar til 

stofnað yrði fyrsta ungmennahúsið í Reykjavík. Þessar umræður sýna að hugmyndin um 

stofnun ungmennahúss hafði verið til staðar í áratugi áður en Hitt húsið var stofnað og á 

máltækið lengi býr að fyrstu gerð hér vel við.  

Einnig er fjallað um þær breytingar sem urðu á félagslífi ungs fólks í Reykjavík frá 

sjöunda áratugnum fram að stofnun Hins hússins. Nýjar tillögur um ungmennahús 

spruttu upp á níunda áratugnum og voru ítrekað fluttar fyrir ýmsum ráðum borgarinnar 

en án árangurs. Greinargerð Gísla Árna Eggertssonar og Snjólaugar Stefánsdóttur um 

hugmynd að ungmennahúsi velktist um í kerfinu í mörg ár áður en reynt var að koma 

henni í framkvæmd.
24

  

Á árunum 1987–1991 áttu sér stað á ný umræður um ungmennahús í Reykjavík 

innan borgarstjórnar, og var greinargerð Gísla Árna og Snjólaugar höfð til hliðsjónar. 

Unglingaskemmtistaðurinn Glymur opnaði á vegum Reykjavíkurborgar árið 1989 en 

var lokað innan árs en síðar var farið af stað með tilraunaverkefni sem kallað var „Hitt 

húsið“.  

 

2.1. Fyrstu hugmyndir um ungmennahús og unglingavandi 

Alþingismennirnir Einar Ágústsson og Þórarinn Þórarinsson, báðir úr 

Framsóknarflokki, lögðu fram frumvarp til laga á Alþingi í febrúar 1967 um að í 

                                                           
23

 Árni Guðmundsson, Saga félagsmiðstöðva í Reykjavík 1942–1992, bls. 132. 
24

 BR. Greinargerð Gísla Árna Eggertssonar og Snjólaugar Stefánsdóttur um unglingahús í miðbænum. 
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Reykjavík skyldi reist ungmennahús. Í frumvarpinu var lagt til að byggja skyldi 

samkomuhús í Reykjavík fyrir ungt fólk og samráð haft við Æskulýðsráð Reykjavíkur 

(ÆR) sem einnig myndi sjá um stjórn hússins. Í ungmennahúsi þessu færu fram 

vínlausar skemmtanir fyrir ungt fólk og kostnaður skyldi greiddur af ríkissjóði að hálfu 

og Reykjavíkurborg að hálfu. Í greinargerð frumvarpsins segir meðal annars:  

 

Það er kunnara en rekja þurfi, að mikill skortur er á hollum 

skemmtunum við hæfi ungs fólks í höfuðborg landsins. 

Æskufólk nú á tímum er myndarlegt, atorkumikið og efnilegt 

líkamlega og andlega og skortir hvorki vilja né getu til að gerast 

góðir þjóðfélagsþegnar. En það á líka rétt til þess, að hinir 

fullorðnu veiti orku þess og athafnaþrá möguleika til 

þroskavænlegra viðfangsefna og hollra skemmtana. Þessari 

skyldu sinni hafa hinir fullorðnu brugðizt. Í höfuðborg landsins 

er ekki einn einasti samkomustaður við hæfi æskufólks. Hins 

vegar eru þar 12 vínveitingahús, þar sem hinir fullorðnu eiga sér 

athvarf. Með þessu frumvarpi er því lagt til, að ríkið og 

Reykjavíkurborg taki höndum saman um að byggja reykvísku 

æskufólki samkomuhús, þar sem lagður verði grunnur að hollu 

og þroskavænlegu skemmtanalífi því til handa ... Eðlilegt væri, 

að ungu fólki væri falið sem mest að fylgjast með umgengni í 

húsinu og sjá um, að settum reglum sé fylgt ... En meðan öll 

helztu samkomuhús borgarinnar eru lokuð ungmennum, er fátt 

eða ekkert meira aðkallandi en að þeim verði séð fyrir hentugu 

samkomuhúsi.
25

 

 

Einn hvatinn að frumvarpinu var málefni ungs fólk og þau vandamál sem fylgdu 

uppvaxandi kynslóð, þá einkum áfengisdrykkja ungmenna. Einar og Þórarinn nefndu 

helst Þjórsársdalsævintýrið svokallaða frá 1963 máli sínu til stuðnings í frumvarpinu.
26

 

Þá komu saman nokkur hundruð unglinga í Þjórsárdal yfir Hvítasunnuhelgi 1963 og úr 

                                                           
25

 Vef. 210. Frumvarp til laga (1967). Flm.: Einar Ágústsson og Þórarinn Þórarinsson. Sjá einnig umræðu 

um frumvarpið í dagblöðum: Tíminn 30. maí 1967, bls. 7; Alþýðublaðið 10. febrúar 1967, bls. 2. 
26

 Vef. 113. mál, ungmennahús (1967). Flm.: Einar Ágústsson. 
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varð mikil unglingadrykkja. Umgengni og drykkja unga fólksins olli hneykslan og 

fyrirsagnir á borð við „Óhemjulegt ölæði unglinga í Þjórsárdal“, „Æðisgengin skrílslæti 

í Þjórsárdal“, „Ósóminn í Þjórsárdal“ og „Skálmöld í Þjórsárdal“ litu dagsins ljós.
27

 

Atburðir þessarar helgar slógu fólk augljóslega út af laginu og komust 

félagsfræðingarnir Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir svo að orði um 

Þjórsársdalsævintýrið í bók sinni '68: „Þjóðarsálin varð fyrir svo miklu sjokki, að 

dagblöð veigruðu sér við að segja frá því sem gerst hafði, en kjaftasögurnar gengu á 

milli fólks um óminnisdrykkju, kynsvall og slagsmál. Það var helst að ráða af tali 

manna, að sálir þessa unga fólks væru að eilífu glataðar.“
28

 Nefnd var skipuð af 

dómsmálaráðuneyti og menntamálaráðuneyti til að rannsaka hvað gerst hafði í 

Þjórsárdal, aðdraganda þess og orsakir.
29

  

Skýrsla nefndarinnar var gefin út í lok október 1963 og hafði hennar augljóslega 

verið beðið með nokkurri eftirvæntingu því mikið var skrifað um hana í dagblöðum.
30

 

Tillögur skýrsluhöfunda um umbætur voru meðal annars að auka fræðslu og 

félagsstarfsemi ungs fólks, auka stuðning til félaga sem sinna æskulýðsmálum, nýta 

betur félagsheimili samtaka til menningarstarfsemi ungs fólks og að ráðinn yrði til 

reynslu æskulýðsfulltrúi við menntamálaráðuneytið sem meðal annars var ætlað að 

samræma störf félagasamtaka og leiða saman forystumenn sem sinntu málefnum ungs 

fólk. Tillögur að breytingum varðandi áfengislög voru gerðar sem í flestum atriðum fólu 

það í sér að halda áfengi frá ungu fólki með lögum og þá komu einnig fram tillögur um 

breytingu á löggæslu.
31

 Bjarni Benediktsson dómsmálaráðherra lagði tillögur 

Þjórsársdalsnefndarinnar fram í frumvarpi sem sneri að áfengislöggjöf og löggæslu.
32

 

Þjórsárdalsævintýrið vatt verulega upp á sig en þetta varð kveikjan að auknu 

félagsmiðstöðvastarfi í Reykjavík. ÆR fékk afhent húsnæði undir starfsemi sína að 

Fríkirkjuvegi 11 í desember 1963 sem þótti mikil framför fyrir félagastarfsemi ungs 

fólks og þjónaði sem bækistöð ráðsins til fjölda ára.
33

  

                                                           
27

 Vísir 4. júní 1963, bls. 4-5; Alþýðublaðið 5. júní 1963, bls. 16; Vísir 5. júní 1963, bls. 3; Þjóðviljinn 5. 

júní 1963, bls. 1. 
28

 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, '68. Hugarflug úr viðjum vanans, bls. 132–133. 
29

 Alþýðublaðið 8. júní 1963, bls. 16. 
30

 Vísir 28. október 1963, bls. 1 og 5; Alþýðublaðið 29. október 1963, bls. 7 og 13; Alþýðublaðið 27. 

október 1963, bls. 16; Tíminn 27. október 1963, bls. 1 og 15; Morgunblaðið 29. október 1963, bls. 13 og 

16. 
31

 Alþýðublaðið 29. október 1963, bls. 7 og 13; Morgunblaðið 29. október 1963, bls. 13 og 16. 
32

 Vef. 17. mál, áfengislög (1963). Flm.: Bjarni Benediktsson. 
33

 Árni Guðmundsson, Saga félagsmiðstöðva í Reykjavík 1942–1992, bls. 71. 
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Fólkið sem upplifði Þjórsársdalsævintýrið 1963 gat ekki leynt hneykslan sinni á 

unga fólkinu, eins og oft vill verða þegar fjallað er um skemmtanahald ungs fólks. 

Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur fjallar um þennan „unglingavanda“ í Sögu 

Reykjavíkur. Aldurstakmarkanir giltu almennt um inngöngu á skemmtistaði en 

samkvæmt lögreglusamþykkt máttu skemmtistaðir hleypa ungmennum, 16 ára og eldri, 

inn á staðina en ekki mátti veita fólki vín sem var innan við 21 árs. Árið 1969 var 

aldurinn lækkaður í 20 ár. Það gat reynst erfitt að greina á milli hverjir hefðu aldur til 

vínkaupa og því tóku forsvarsmenn skemmtistaða upp á því að meina fólki innan 21 árs 

um aðgang. Aðeins tveir skemmtistaðir tóku við ungu fólki á aldrinum 16-21 árs en það 

voru Breiðfirðingabúð og Þórskaffi.
34

 Hið síðarnefnda átti eftir að verða fyrsta húsnæði 

Hins hússins.  

Í framsögu Einars Ágústssonar má greina að ráðamenn þess tíma stóðu frammi fyrir 

svipuðum vanda og við upphaf tíunda áratugarins þegar Hitt húsið var stofnað. Einar 

segir að aðstöðuleysi ungmenna sé algjört og skólarnir komi ekki nægilega til móts við 

þarfir þeirra. Einar greinir einnig frá í ítarlegri framsögu sinni með frumvarpinu að 

vöntun væri á skemmtistöðum ungs fólks á aldrinum 16-20 ára.
35

 Einar vildi 

ungmennahús með fjölbreyttar skemmtanir fyrir stóran aldurshóp. Hann virtist fyrst og 

fremst með dansstað í huga sem veitir vímuefnalausa og heilbrigða skemmtun en þó má 

greina hugmyndir sem komu einnig upp við stofnun Hins hússins síðar meir. Hann 

leggur til að ungt fólk fari með stjórn ungmennahússins, sem er mjög í anda 

unglingalýðræðis sem fjallað verður um síðar, og segir:  

 

Hér áður fyrr, þegar ungmennastarf var ekki fyrst og fremst í 

höndum yfirvalda, voru það ungmennin sjálf, sem mynduðu 

félagsskap og lögðu það af mörkum; sem til þurfti og tiltækilegt 

var til þess að halda uppi því skemmtanahaldi, sem þá tíðkaðist. 

Og ég hygg, að ef hægt væri að koma því svo fyrir, að ungt fólk 

tæki sjálft sem mest forsjá þessara mála í sínar hendur, yrði 

þessum málum betur borgið en með stjórn fullorðinna ofan frá.
36

 

 

                                                           
34

 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur 2, bls. 335.  
35

 Vef. 113. mál, ungmennahús (1967). Flm.: Einar Ágústsson. 
36

 Vef. 113. mál, ungmennahús (1967). Flm.: Einar Ágústsson. 
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Einar lagði frumvarpið fram öðru sinni í október 1968 og ítrekaði mikilvægi 

ungmennahúss í Reykjavík. Hann nefndi að viðhorfin hefðu breyst frá því að hann lagði 

frumvarpið fram fyrst. Borgarstjórn hafi tekið málið til umræðu og allir flokkar 

sammælst um mikilvægi þess að hlúa að æsku borgarinnar. Eitt af því sem gerst hafði 

frá því að frumvarpið var lagt fram fyrst var að borgarsjóður Reykjavíkur keypti rúman 

helmingshluta í eign veitingahússins Lídó í ágúst 1968 á um 12 milljónir króna.
37

 

Tilgangurinn var að ÆR myndi nýta eignina undir starfsemi fyrir ungt fólk.
38

 ÆR 

fagnaði frumvarpinu og þeim skilningi sem æskulýðsmálum var sýndur í ört stækkandi 

borg.
39

 

Á þessum tíma var mikil umræða í samfélaginu um skemmtanalíf ungmenna. Þau 

gátu ekki farið löglega inn á marga skemmtistaði og beittu því brögðum til að komast í 

leyfisleysi inn á skemmtistaði og vínveitingahús. Með kaupunum á Lídó átti að leysa 

þennan vanda fyrir stóran hóp ungmenna sem væri með þessu kominn með skemmtistað 

fyrir sig.
40

 Þetta var ekki í fyrsta sinn sem skemmtistaðurinn Lídó var ætlaður ungu fólki 

því á árunum 1962–1966 var þar starfræktur skemmtistaður fyrir ungt fólk á aldrinum 

16-21 árs. Þeir sem sóttu staðinn voru þó helst á aldrinum 16-18 ára, en þarna var 

bersýnilega reynt að koma til móts við ungt fólk sem ekki gat sótt aðra skemmtistaði.
41

 

Lídó var í grunninn einn salur, um 400 fermetrar að stærð, og þótti Einari Ágústssyni 

salurinn ekki hentugur sem slíkur og lagði til breytingar: „Það þarf að innrétta þarna, 

skipta þessu þannig, að það verði nothæft fyrir marga hópa, sem þar eiga að geta verið 

samtímis.“
42

 Ástæða þess að ég dreg þetta úr ræðu Einars er að hér gæti hann allt eins 

verið að lýsa Hinu húsinu í núverandi mynd.  

Hugmyndir Einars og Þórarins og umræðan í kjölfarið bendir þó til að hugsunin hafi 

verið að opna skemmtistað fyrir ungt fólk. Þótt fyrirætlanir þeirra hafi ekki orðið að 

veruleika átti síðar eftir að verða reist í Reykjavík ungmennahús í ætt við það sem Einar 

Ágústsson og Þórarinn Þórarinsson sáu fyrir sér. Hugmyndir þeirra virðast að mestu 

sprottnar út frá umræðu um skemmtanahald ungmenna. Árni Guðmundsson fjallar 

lítillega um frumvarpið í bók sinni og segir tilkomu þess vera „táknræn fyrir ástand 

                                                           
37

 Vef. 31. mál, ungmennahús (1968). Flm.: Einar Ágústsson. 
38

 Tíminn 13. ágúst 1968, bls. 16; Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur 2, bls. 342. 
39

 Árni Guðmundsson, Saga félagsmiðstöðva í Reykjavík 1942–1992, bls. 67. 
40

 Þuríður J. Árnadóttir, „Hversvegna verður til Hallærisplan...?“, Lesbók Morgunblaðsins 1979, bls. 5. 
41

 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur 2, bls. 340–341.  
42

 Vef. 31. mál, ungmennahús (1968). Flm.: Einar Ágústsson. 
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æskulýðsmála í sífellt stækkandi borg. Frumvarpið endurspeglar því ástandið og var 

einhvers konar áminning til borgaryfirvalda um að gera bragarbót í málefnum 

unglinga.“
43

 

Eftir kaupin á Lídó gáfu borgaryfirvöld það út að ungmennin sjálf skyldu finna nafn 

á þennan nýja skemmtistað sinn. Nokkrar tillögur bárust, til dæmis Dansó, Bravó, 

Tangó, Vinalundur, Æskubær, Leikbær, Reglubær, Borgarhöll og Glaðheimar. Fyrir 

valinu varð þó nafnið Tónabær en sumir af eldri kynslóð uppnefndu staðinn 

„Villingaholt“ áður en formlegt nafn var ákveðið.
44

 

Tónabær var opnaður 8. febrúar 1969 og lék hljómsveitin Hljómar fyrir dansi.
45

 

Eggert Þór fjallar um þennan tíma frá 1969 til um miðs níunda áratugarins í Sögu 

Reykjavíkur.
46

 Tónabær var ball- og skemmtistaður fyrir ungt fólk, en honum var einna 

helst ætlað að þjóna aldurshópnum 17-19 ára, þó ungt fólk niður í 15 ára nýtti sér 

staðinn líka. Tónabær var afar vinsæll meðal ungmenna á höfuðborgarsvæðinu og 

mikilvægur samkomustaður þeirra á þeim tíma. Áfengi var ekki leyfilegt á staðnum en 

ölvuð ungmenni komust þar inn engu að síður. Það leiddi til þess að ungmenni 

söfnuðust saman fyrir utan Tónabæ og neyttu áfengis þar sem varð til þess að íbúar í 

nærliggjandi húsum kvörtuðu yfir hávaða. Fjölmiðlar fjölluðu um skrílslæti þegar þau 

urðu, fremur en að segja frá því þegar vel gekk.
47

 Gísli Árni Eggertsson starfaði sem 

dyravörður og útkastari í Tónabæ árið 1975 og segir um reynslu sína:  

 

Þá var Tónabær bara rekinn eins og hvert annað diskótek og 

einstaka sinnum hljómsveitir og þarna var heilmikill kúltúr í 

kringum þetta, en þarna máttu krakkar vera fullir og það var 

hlutverk okkar í dyrunum þar að meta hversu fullir krakkarnir 

væru, hvort það væri forsvaranlegt að hleypa þeim inn og ef þau 

voru mjög drukkin þá fengu þau ekki að fara inn og þá voru þau 

bara fyrir utan og það gat enginn gert neitt. Það var reynt að 
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 Árni Guðmundsson, Saga félagsmiðstöðva í Reykjavík 1942–1992, bls. 66–67. 
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 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur 2, bls. 342. 
45

 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur 2, bls. 342. 
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 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur 2, bls. 342–347. 
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 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur 2, bls. 343–344. 
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finna einhvern til að hjálpa þeim sem voru útúrdrukknir að 

komast heim.
48

 

 

Tónabær féll þó úr tísku hjá ungu fólki og árið 1978 var staðnum lokað í þeirri mynd 

sem hann hafði verið síðan 1969. Meðal ástæðna fyrir lokuninni var nefnt að unglingar 

hefðu mótmælt banni við vínneyslu innandyra með því að brjóta rúður og valda 

óspektum í nágrenninu og ölvun utandyra en einnig meðal ástæðna var nefnt vegna þess 

að fjármuni skorti til að endurnýja staðinn.
49

 Eggert Þór segir lokun Tónabæjar 

undirstriki ákveðið viðhorf til ungs fólks: „Fjölmiðlar greindu samviskusamlega frá 

síendurteknum rúðubrotum og hinir eldri býsnuðust yfir hátterni ungmennanna.“
50

 

Staðnum var breytt í félagsmiðstöð unglinga í Hlíðahverfi. Sem félagsmiðstöð 

skapaði Tónabær sér ákveðna sérstöðu þar sem hún þjónaði fleirum en þeim sem bjuggu 

í hverfinu, jafnvel þeim sem ekki bjuggu á höfuðborgarsvæðinu. Flestar hljómsveitir 

landsins spiluðu í Tónabæ og árið 1982 var efnt til tónlistarsamkeppni þar í fyrsta sinn 

sem nefndist Músíktilraunir og hefur verið mikilvægur þáttur í tónlistar- og 

menningarlífi Íslendinga allar götur síðan.
51

 Hitt húsið átti síðar eftir að taka við rekstri 

Músíktilrauna en nánar er fjallað um það í kafla 5.2. 

 

2.2. Aðdragandi að stofnun ungmennahúss í Reykjavík 

Á árunum 1974–1981 átti sér stað ákveðin félagsmiðstöðvavæðing í Reykjavík þar sem 

félagsmiðstöðvar á borð við Fellahelli og Bústaði hófu starfsemi og við upphaf níunda 

áratugarins opna Ársel, Þróttheimar og félagsmiðstöðin Tónabær.
52

 Í millitíðinni, eða 

árið 1979, var ráðinn nýr framkvæmdastjóri Æskulýðsráðs Reykjavíkur, Ómar 

Einarsson. Ómar var öllum hnútum kunnugur í Æskulýðsráðinu, en hann var áður 

fulltrúi á skrifstofu ráðsins og forstöðumaður skemmtistaðarins Tónabæjar.
53

 Ómar 

hefur verið framkvæmdastjóri eða sviðsstjóri allar götur síðan. 
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Þegar lokun Tónabæjar var yfirvofandi árið 1978 höfðu ungmenni fundið sér nýjan 

samastað í miðbænum, á Hallærisplaninu svokallaða, sem nú á dögum þekkist sem 

Ingólfstorg. Fyrstu helgina eftir lokun Tónabæjar hópuðust unglingar saman á 

Tónabæjarplaninu. Helgina þar á eftir var samkoman á Hlemmi og loks helgina þar á 

eftir var það Hallærisplanið. Hópurinn hlóð hratt utan á sig og vandamálið stækkaði 

ört.
54

 Í greininni „Hversvegna verður til Hallærisplan...?“ sem birtist í Lesbók 

Morgunblaðsins 1979, fjallar greinarhöfundur um að fjölmiðlar hafi átt stóran þátt í að 

auglýsa Hallærisplanið en framan af var reglulega sagt af ölvun og ólátum ungs fólks og 

sögðu þeir að rúðubrotin frá Tónabæ hafi færst á Hallærisplanið.
 
Greinarhöfundur telur 

að ef skýra ætti ástæður þess að Hallærisplan verði til frá félagslegu sjónarmiði þá sé 

það vegna þess misræmis sem átti sér stað í menningarlegri þróun íslensks þjóðfélags á 

áratugunum á undan. Líkt og Gestur Guðmundsson, Árni Guðmundsson og fleiri hafa 

sagt þá segir greinarhöfundur það þýði ekki að sakast við unglingana heldur frekar hina 

eldri og ráðandi kynslóð sem geri sér ekki grein fyrir að breyttir samfélagsþættir hafa 

áhrif á alla, þar með talið ungt fólk.
55

  

Samstarfsnefnd um unglingamál var stofnuð árið 1980 og starfaði til ársins 1986. Í 

þessari nefnd sátu aðilar bæði frá borgar- og ríkisstofnunum en þetta voru meðal annars 

aðilar frá félagsmálastofnun, skólaskrifstofu, unglingaheimilum, barna- og 

unglingageðdeild og ÆR. Nefndarmenn veltu fyrir sér hvað þessar stofnanir gætu gert í 

sameiningu til að aðstoða unglinga. Það liggja ekki margar formlegar samþykktir eftir 

þennan hóp en hann leiddi til persónulegra kynna fólks frá ólíkum stofnunum og gaf 

innsýn í störf annarra sem jók skilning á mismunandi verkefnum ólíkra stofnana.
56

 Í 

nefndinni sátu Gísli Árni Eggertsson, aðstoðarframkvæmdastjóri ÆR, og Snjólaug 

Stefánsdóttir, forstöðumaður unglingadeildar Félagsmálastofnunar Reykjavíkur, og áttu 

þau eftir að láta til sín taka í málefnum tengdum ungmennahúsi. ÆR og 

félagsmálastofnun voru áður með samstarfsverkefnið Útideildin á árunum 1976–1982, 

áður en verkefnið fór alfarið á undir félagsmálastofnun. Útideildin starfaði aðfararnætur 

                                                           
54

 Viðtal við Gísla Árna Eggertsson, 5. janúar 2018. 
55

 Þuríður J. Árnadóttir, „Hversvegna verður til Hallærisplan...?“, Lesbók Morgunblaðsins, 1979, bls. 4 og 

15. 
56

 Árni Guðmundsson, Saga félagsmiðstöðva í Reykjavík 1942–1992, bls. 103–104; viðtal við Gísla Árna 

Eggertsson, 5. janúar 2018. 



24 

 

laugardags og sunnudags með það að markmiði að ná til unglinga sem töldust til 

áhættuhóps og fá þá til að taka þátt í félagsmiðstöðvastarfi.
57

 

Á fundi ÆR 22. júní 1982 var skipuð nefnd til að fjalla um skemmtanahald fyrir 

ungt fólk á aldrinum 15-18 ára ásamt möguleika á rekstri skemmtistaðar fyrir ungmenni. 

Þetta var fyrsta skrefið í átt að stofnun ungmennahúss á Íslandi.
58

 Árið 1983 sömdu 

Gísli Árni og Snjólaug tillögu um rekstur ungmennahúss, eða unglingahúss eins og það 

var þá kallað, í miðbænum að eigin frumkvæði. Greinargerð var lögð fyrir ÆR og 

félagsmálastofnun Reykjavíkur árin 1983–1985 en fékk ekki hljómgrunn fyrr en síðar.
59

  

Hugmyndin beindist að því að ná til unglinga sem höfðu safnast saman í auknum 

mæli í miðbænum, sérstaklega eftir lokun Tónabæjar. Á þessum árum var verið að 

reyna að greina þennan áhættuhóp og það slæma ástand sem skapast hafði í miðbænum 

og reynt að sporna við því með einhverju móti. Hugmyndinni sem slíkri var vel tekið en 

á þessum árum var mikil samkeppni um fjármagn borgarinnar til æskulýðs- og 

íþróttamála og þörf á mikilli uppbyggingu íþróttastarfsemi í Reykjavík. Íþróttafélög 

voru að byggja upp sína aðstöðu; velli, hús, fjölga deildum og greinum hjá sér sem 

kallaði á heilmikið fjármagn frá borginni, sem varð til þess að hugmynd um 

ungmennahús í miðbænum varð afgangs og ítrekað frestað.
60

 Sú breyting gerð á 

stjórnkerfi Reykjavíkurborgar 10. maí 1986 að ÆR og íþróttaráð voru lögð niður og 

sameinuð í eina stofnun, Íþrótta- og tómstundaráð (ÍTR).
61

 

Í greinargerð sinni fjalla Gísli Árni og Snjólaug um það einkenni á borgarsamfélagi 

Reykjavíkur að unglingar á aldrinum 13-19 ára safnist saman á götum úti á kvöldin og 

um helgar. Þau benda á að unglingarnir sæki ekki í góða aðstöðu eða skemmtiatriði 

heldur sé það skortur á stöðum fyrir þá að sækja sem reki þá á götuna. Þau tala um að 

flestir unglingarnir séu fyrirmyndarfólk sem umgangist áfengi og aðra vímugjafa af 

varúð og taki svo síðasta strætó heim. Hins vegar sé ákveðinn hópur unglinganna sem sé 

ákveðið áhyggjuefni og að stefni í illefni fyrir þennan hóp. Fólk geti ekki lengur leitt 

þetta ástand hjá sér og vonast til að það leysist af sjálfu sér.  
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 BR. 466. fundur Æskulýðsráðs Reykjavíkur, 22. júní 1982. Í nefndinni áttu sæti Kolbeinn Pálsson, Árni 
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Gísli Árni og Snjólaug greina frá því að starfsmenn ÍTR og félagsmálastofnunar 

hafi kynnt sér málefni ungs fólks á Norðurlöndunum og einkum rekstur sérstakra 

unglingahúsa. Það vakti athygli starfsmanna þessara stofnana að þessi hús hefðu ekki 

þróast í þá átt að verða samastaður fyrir vandræðaunglinga eða „sukkbúllur“ heldur 

verið aðstaða fyrir félagsstarf og jákvæð áhugamál unglinganna. Unglingahúsin höfðu 

orðið hluti af unglingamenningunni og unglingarnir sjálfir sett sér umgengnireglur. Í 

upphafi var talið að erfitt yrði að ná til hins svokallaða áhættuhóps, til dæmis þeirra sem 

ekki voru í skóla, en raunin varð ekki sú og voru margir frambærilegir einstaklingar í 

þeim hópi. 

Lagt var til að brugðist yrði við unglingavandanum í miðbænum með því að koma 

þar upp unglingahúsi með reynslu Norðurlandanna að fyrirmynd. Ekki væri hægt að 

ætlast til að slíkt hús myndi leysa allan vanda unglinga en gæti skapað grundvöll til að 

virkja unglingana til að bregðast við ástandinu á jákvæðan hátt. Gísli Árni og Snjólaug 

lögðu til að starfseminni yrði skipt í sex meginþætti: 1. Stjórnunarþátt unglinganna 

sjálfra. 2. Rekstur hússins, starfsmannahald, bókhald, viðhald og fleira. 3. Almennan 

opnunartíma. 4. Skipulagt hópastarf. 5. Skipulagningu á stórskemmtunum og 

upplýsingamiðlum. 6. Ráðgjöf, samstarf við meðferðaraðila og fleira. Á þessum sex 

meginþáttum byggir fyrsta ungmennahúsið á Íslandi, Hitt húsið, hugmyndafræði sína og 

því rétt að greina nánar frá hvað býr að baki þeim. 

1. Með stjórnunarþætti unglinganna er átt við að rekstur unglingahússins sé þannig 

að unglingarnir kjósi sér unglingaráð og að í tengslum við það sé kjarni unglinga sem 

ásamt unglingaráðinu og öðrum starfsmönnum hússins leggja til umtalsverða vinnu. 

Áherslan er svo lögð á að dreifa valdi og fela sem flestum unglingum verkefni og 

ábyrgð. Þetta er mjög í anda unglingalýðræðis. 2. Við rekstur hússins sé tekið mið af 

rekstri félagsmiðstöðva ÍTR. Gögn vegna bókhalds, launa, áætlanagerða og fleira færu 

til skrifstofu ÍTR. Viðhaldsmál væru í samráði við byggingadeild borgarverkfræðings en 

unglingarnir ættu að sjá um það viðhald sem þeir réðu við. Fjölda starfsmanna yrði stillt 

í hóf en ef þyrfti í einstaka tilfellum að fjölga starfsmönnum skyldi leitað til 

félagsmiðstöðvanna og Útideildar. Annars yrði stólað á vinnuframlag unglinganna. 3. 

Almennur opnunartími var hugsaður alla virka daga frá kl. 14:00 til 23:30, á 

föstudögum og laugardögum til kl. 01:00 og á sunnudögum til 22:00. 4. Mikilvægur 

hluti unglingahúsa er skipulagt hópastarf og voru hugsaðir áhugahópar eða klúbbar sem 
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endurspegla gátu áhugasvið ungs fólk, til dæmis leiklist, tónlist, dans og kvikmyndir. 

Hópar gætu einnig starfað í afmörkuðum verkefnum, til dæmis við skipulagningu 

tónleika og hátíða eða sinnt ýmsum baráttumálum eins og gegn vímuefnum. 5. 

Skipulagning á stórskemmtunum og upplýsingamiðlun byggir á svipuðum hugmyndum 

og skipulagða hópastarfið, en er stærra í sniðum. Hér er átt við ýmsa aðra hluti sem 

tengjast skipulagningu skemmtana og tónleika, til dæmis auglýsinga- og 

veggspjaldagerð, skreytingar, veitingasölu, dyravörslu og búningagerð. 6. Í 

unglingahúsum er mikilvægt að hafa alhliða ráðgjafarþjónustu til að ná til áhættuhóps 

unglinga. Til þess að sem bestur árangur náist er mikilvægt að eiga í samstarfi við 

meðferðaraðila og önnur félög og samtök sem fást við slík mál. 

Tillaga Gísla Árna og Snjólaugar var sú að ÍTR, í nánu samráði við 

félagsmálastofnun Reykjavíkur, leitaði samþykkis borgarstjórnar fyrir uppbyggingu og 

rekstri unglingahúss í miðbænum.
62

 Greinargerðin var ítrekað kynnt og lögð fyrir 

nefndir og ráð í borginni á árunum 1983–1985 án þess að verkefninu væri hrint í 

framkvæmd.
63

 Þótt greinargerðin tæki breytingum á þessum árum var hugmyndafræðin 

alltaf sú sama. 

 

2.3. Frá hugmynd til framkvæmdar 

Minnihluti borgarstjórnar (Alþýðubandalagið, Alþýðuflokkurinn, Framsóknarflokkurinn 

og Kvennalistinn) lagði fram breytingartillögu vegna fjárhagsáætlunar meirihlutans 

(Sjálfstæðisflokksins) 1987 og lögðu til að unglingahús yrði sett á fót í miðbænum. 

Minnihlutinn lagði til að fjármagn færi í endurbætur á Völundarhúsinu svokallaða með 

það í huga að nýta það sem unglingahús.
64

 Ekkert varð úr því þar sem það var rifið 

ásamt fleiri húsum vegna skipulagsbreytinga í miðbænum, kenndar við Skúlagötu.
65

  

Á fundi ÍTR 14. desember 1987 var greinargerð Gísla Árna og Snjólaugar lögð fram 

að nýju.
66

 Þann 25. janúar 1988 lagði Kristín Blöndal, fulltrúi Kvennalistans í ÍTR, fram 

eftirfarandi tillögu byggða á greinargerð Gísla Árna og Snjólaugar: „Íþrótta- og 

tómstundaráð fer þess á leit við borgarráð að komið verði upp unglingahúsi í miðbænum 

sbr. greinargerð æskulýðs- og tómstundafulltrúa ÍTR og deildarfulltrúa unglingadeildar 
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F.R. [Félagsmálastofnun Reykjavíkur] og að gert verði ráð fyrir því á fjárhagsáætlun 

1988.“
67

 Stuttu síðar gerði minnihlutinn á ný athugasemdir við fjárhagsáætlun 

meirihlutans og lagði fram meðal annars ályktunartillögu er varðaði unglingahús. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þá eini borgarfulltrúi Kvennalistans, gerði grein fyrir 

tillögunni sem fjallaði um að koma upp unglingahúsi í miðbæ Reykjavikur. 

Unglingarnir sjálfir ættu að vera ábyrgir fyrir starfsemi og rekstri hússins en þó með 

eftirliti starfsmanna ÍTR.
68

 Rök minnihlutans voru þau að mikill fjöldi unglinga 

safnaðist saman í miðbænum án þess að hafa annan samastað en götuna. Unglingahús 

gæti spornað við unglingadrykkju, vímuefnanotkun og skemmdarverkum og væri því 

hægt að vinna þar ákveðið forvarnarstarf.
69

 Kristín Blöndal fjallaði um þörfina á húsi 

sem þessu í miðbænum í viðtali við Þjóðviljann og sagði:  

 

Mér finnst mestu máli skipta að unglingarnir sjálfir fái að 

skipuleggja starfið sem þar fer fram. Ég býst við að í slíku húsi 

þurfi að vera hægt að hlusta á músík, aðstaða fyrir 

hljómsveitaræfingar, möguleikar á einhvers konar verkstæðum 

þar sem unglingarnir gætu fengið útrás fyrir sköpunarþörf sína. 

Þetta gætu verið sauma-, smíða- og leirverkstæði svo eitthvað sé 

nefnt. Leikhópaaðstaða, og jafnvel möguleikinn á því að stunda 

íþróttir. Þá sé ég fyrir mér sal þar sem ekki þarf að panta tíma, 

heldur verður hægt að hlaupa í skarðið eftir því sem eitthvað 

losnar. Í svona húsi þarf líka að vera hægt að setjast niður og 

spjalla saman.
70

 

 

Ekki varð úr að slíkri starfsemi væri fundið húsnæði að svo stöddu. Árið 1989 keypti 

Reykjavíkurborg aftur á móti skemmtistaðinn Broadway í Mjódd á 118 milljónir króna 

og var ÍTR afhent kjallarahúsnæði staðarins til ráðstöfunar fyrir ungt fólk. Ákveðið var 

að þarna skyldi vera skemmtistaður fyrir ungt fólk og eftir nafnasamkeppni fékk 

staðurinn nafnið Glymur.
71

 Almenn sátt var innan borgarstjórnar um kaupin en 
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minnihlutinn lagði þó fram bókun þar sem því var haldið fram að borgarstjóri hefði 

undirritað samninga og síðan kynnt fyrir borgarráði, en því var vísað á bug af 

meirihlutanum.
72

 

Þótt minnihlutinn hafi í raun fagnað kaupunum var skýrt tekið fram af hans hálfu að 

staðurinn ætti ekki að koma í stað unglingahúss í miðbænum sem enn væri bráð þörf 

á.
73

 Davíð Oddsson þáverandi borgarstjóri svaraði fyrir kaupin og hafði orð á að þörf 

fyrir slíkan stað fyrir ungt fólk væri mikil og sagði í viðtali við Morgunblaðið: „Það 

hefur lengi verið talað um að koma þyrfti upp skemmtistað fyrir unglinga í miðbænum 

en ég held að flestir telji það hagstæðara að hann sé þarna í námunda við stærstu hverfi 

borgarinnar, þar sem unglingarnir eru fjölmennastir.“
74

 Davíð var ekki ókunnur 

málefnum ungs fólks en hann var formaður ÆR 1974–1978. Umræðan meðal 

stjórnmálamanna var á þann veg að fólk á þessum aldri, 16 ára og eldri, þyrfti ekki 

starfsemi líka þeirri sem viðgekkst í félagsmiðstöðvunum því þetta unga fólk vildi bara 

dansa og skemmta sér. 
75

 

Áður en Broadway var keypt sendu Ómar Einarsson og Ólafur Jónsson, 

upplýsingafulltrúi borgarstjóra, Davíð Oddssyni minnispunkta þar sem kostir og gallar 

kaupanna voru reifaðir. Meðal kosta var að húsnæðið gæti þjónað sem unglingahús í 

stað þess sem lengi hefði verið beðið um í miðbænum, að húsið gæti nýst fyrir unglinga 

í Breiðholti, fyrir framhaldsskólaböll og sem ráðstefnusalur fyrir borgina. Einnig voru 

uppi hugmyndir um að nýta það í bingó Stórstúku Íslands og með samtökum aldraðra. Á 

móti kom fram sú gagnrýni að fyrir þessa fjárhæð væri hægt að byggja tvö íþróttahús, 

almenningssundlaug og dagvistar- og elliheimili. Þá gagnrýndu samtök veitinga- og 

gistihúsaeigenda hugmyndina vegna þess sem þeir töldu samkeppni frá borginni. 

Niðurstaðan í þessum minnispunktum var að það væri ekki vænlegt fyrir borgina að 

kaupa húsið.
76

 

Óhætt er að segja að rekstur þessa skemmtistaðar fyrir ungt fólk hafi ekki gengið að 

óskum því tæpu ári eftir að kaupin voru kynnt var Glymur seldur og var kaupandinn 
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Árni Samúelsson, þá kenndur við Bíóhöllina, sem rekin var í sama húsnæði.
77

 Helstu 

ástæður sölunnar voru meðal annars þær að staðsetningin þótti ekki henta ungmennum 

og að kvikmyndahús var rekið á sama stað og munu bíógestir hafa orðið fyrir nokkru 

ónæði af skemmtanahaldinu sem barst upp í bíósal. Úr varð að Glymur var seldur og 

kvikmyndahúsið eignaðist salarkynni skemmtistaðarins og er í dag Sambíóin við 

Álfabakka.
78

  

Enn á ný þurftu ráðamenn borgarinnar að setjast að teikniborðinu og skoða 

möguleika á að bæta aðstöðu fyrir ungt fólk. Ómar talar um að andrúmsloftið og 

umhverfið hjá ungu fólki hefði verið farið að breytast og það rætt hvort það væri 

eitthvað annað en bara skemmtanir sem hægt væri að bjóða því upp á. Fljótlega fór 

umræðan að snúast um skapandi menningarstarfsemi á sviði leik-, mynd- og tónlistar og 

var leitað í fyrirmyndir frá Norðurlöndunum, en þar höfðu starfað ungmennahús með 

góðum árangri.
79

  

Með greinargerð Ómars og Ólafs um kosti og galla kaupanna á Broadway fylgdi 

minnisblað um hugmyndir að menningarmiðstöð fyrir unglinga. Hugmyndin snerist um 

að stofna alhliða íþrótta, lista- og menningarmiðstöð. Miðstöðinni var ætlað að verða 

einhvers konar tjáningarmiðstöð þar sem starfseminni yrði skipt í nokkra rekstaraþætti á 

borð við sviðs-, dans-, hljóðfæra- og söngkennslu, kennslu í ræðumennsku, 

lyftingaaðstöðu og kaffiteríu þar sem hægt væri að halda myndlistarsýningar.
80

 

En það var ekki bara umhverfi ungs fólks sem var að breytast heldur voru einnig 

breytingar í félagsmálum á Íslandi. Það hafði mikil áhrif á félagsmál að nokkrir tugir 

Íslendinga fóru í tómstunda- og félagsmálafræðinám í Gautaborg á níunda áratugnum 

og áhrif sænska velferðarkerfisins voru því mikil.
81

 Fyrstur var Ómar Einarsson, en 

meðal þeirra sem sóttu þetta nám voru tveir framtíðarforstöðumenn Hins hússins, þeir 

Logi Sigurfinnsson og Markús Heimir Guðmundsson, auk Árna Guðmundssonar, 

höfundar bókarinnar um sögu félagsmiðstöðva í Reykjavík.
82
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Í tímaritinu Þjóðlífi birtist árið 1991 greinin „Unglingar“ eftir Sigríði Matthíasdóttur 

sagnfræðing.
83

 Þar fjallar hún um meintan miðbæjarvanda sem herjað hafði á borgina í 

nokkurn tíma og vísar þar í þá menningu að á föstudags- og laugardagskvöldum safnist 

fyrir fjölmenni í miðbænum og stofni til óláta og óeirða. Umræðan um 

miðbæjarvandann var sú að hann væri unglingavandi þar sem unglingar bæru ábyrgð á 

mestum látum og skemmdarverkum, en Sigríður telur að hér sé ekki síður um vandamál 

fullorðinna að ræða. Hún ræðir við tvo starfsmenn Útideildar Reykjavíkurborgar og er 

haft eftir þeim að mun auðveldara sé að stöðva til dæmis slagsmál unglinga heldur en 

fullorðinna. Þá hafa þeir á orði að þeir fullorðnu séu ekkert minna árásagjarnir en ungt 

fólk og stofni gjarnan til óláta. Sigríður ræðir líka við fjóra unglinga sem segja að 

fullorðið fólk vilji ekki taka ábyrgð á gjörðum sínum og að fjölmiðlar fjalli frekar um 

unglingavanda þar sem unglingar liggi betur við höggi.
84

 Sigrún Valgeirsdóttir, 

starfsmaður Útideildar, hafði þetta að segja um upplifun sína af miðbæjarvandanum:  

 

Ég er orðin mjög þreytt á því hvernig spjótunum er sífellt beint 

að unglingunum í umræðunni um miðbæinn. Það er sífellt sett 

samasemmerki milli unglinganna og hins svokallaða 

miðbæjarvanda ... Unglingarnir eru flestir farnir heim til sín um 

þrjúleytið þegar fullorðna fólkið fer að streyma út af 

skemmtistöðunum. Þá verða lætin, þá verða slagsmálin og þá 

gerast þessir óhuggulegu atburðir sem við heyrum um í 

fjölmiðlum.
85

 

 

Dagbækur lögreglu staðfesta þetta, samkvæmt þeim voru mestu lætin eftir klukkan þrjú 

að nóttu.
86

 Það er auðvitað gömul saga og ný að fullorðið fólk beini spjótum sínum að 

ungu fólki. Þetta hefur þó breyst nokkuð með tilkomu samfélagsmiðla þar sem ungt fólk 

getur nú látið rödd sína heyrast en hafði áður engan málsvara í til dæmis dagblöðum. 

Pétur Björnsson, blaðamaður, vekur athygli á því í innskotsgrein í grein Sigríðar að flest 

ofbeldis- og skemmdarverk í miðbænum séu framin eftir að skemmtistöðum er lokað og 
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fullorðnir tínast á götuna. Hann segir að miðbærinn sé eins og eftir loftárás á 

laugardags- og sunnudagsmorgnum. Um unglingana segir Pétur að enginn 

samkomustaður sé til sem hæfi 15-18 ára unglingum og því safnist þeir saman í 

miðbænum, margir hverjir ölvaðir.
87

 Sigríður vakti líka athygli á því að unglingar á 

aldrinum 15-18 ára ættu erfitt með að leita sér að skemmtunum við hæfi, þeir væru of 

gamlir til að mæta í félagsmiðstöðvarnar en of ungir til að mega stunda skemmtistaði. 

Hún minnir á að minnihlutinn í borgarstjórn hafi ítrekað flutt tillögur þess efnis að 

stofna skyldi unglingahús í miðbænum fyrir þennan aldurshóp sem hvergi komst að. 

Tillögurnar höfðu verið felldar af meirihluta Sjálfstæðismanna í borgarstjórn. Sigríður 

segir í greininni að fyrir liggi ein óafgreidd tillaga um unglingahúsi, en sú tillaga átti 

síðar að verða tilraunaverkefnið Hitt húsið.
 88

 

Sigríður rekur söguna og rifjar upp þegar Júlíus Hafstein, borgarfulltrúi 

Sjálfstæðismanna og formaður ÍTR, sagði í viðtali við Morgunblaðið í febrúar árið 1991 

að ekki væri þörf á unglingahúsi í miðbænum og að „enginn hefði orðið var við óskir 

ungs fólks um slíkt hús“ eftir að meirihlutinn í borginni hafði vísað frá tillögu 

Kvennalistans og Nýs vettvangs um unglingahús og kallað tillöguna óraunhæfa.
89

 

Sigríður ræddi við fjóra unglinga um unglingahús og höfðu þeir þetta að segja: „Við 

vildum fá unglingahús í miðbæinn. Þar má hins vegar ekki kosta of mikið inn, þeir 

unglingaskemmtistaðir sem hafa verið hafa þurft að selja alltof dýrt inn. Við vildum 

hafa þarna skemmtistað og svo t.d. æfingaaðstöðu fyrir hljómsveitir.“
90

 Þeim varð að 

ósk sinni því stuttu eftir að viðtalið birtist var ungmennahús opnað í Reykjavík sem fékk 

nafnið Hitt húsið.  

Markús Örn Antonsson var kjörinn borgarstjóri af borgarstjórnarflokki 

Sjálfstæðismanna þegar ljóst var að Davíð Oddsson myndi láta af embættinu eftir úrslit 

Alþingiskosninga 1991 og tæki við embætti forsætisráðherra. Ekki ríkti samstaða innan 

flokksins um hver skyldi taka við embættinu og var því farið þess á leit að velja 

einstakling utan borgarstjórnarflokksins. Markús var þó ekki ókunnur borgarmálum því 
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hann var áður borgarfulltrúi á árunum 1970–1985, og var meðal annars formaður ÆR 

1970–1974. Hann tók við sem borgarstjóri 16. júlí 1991.
91

 

Strax á fyrstu dögum borgarstjórnar Markúsar Arnar fór aftur að kræla á umræðu 

um unglingahús í Reykjavík. Fulltrúar minnihlutans fluttu fyrirspurn um rekstur 

unglingahúss í miðbænum, tillögu sambærilegri þeirri sem minnihlutinn hafði flutt árum 

saman án árangurs.
92

 Markús Örn kynnti í svari sínu til minnihlutans aðgerðir til að 

bregðast við hinum svonefnda miðbæjarvanda með hertri löggæslu og betri raflýsingu, 

en sagði skoðanir skiptar um notagildi skipulagðar starfsemi unglingahúss gagnvart 

þeim unglingum sem söfnuðust saman í miðbænum um helgar.
93

 Á borgarráðsfundi 6. 

ágúst lagði minnihlutinn fram bókun og tillögu þess efnis að borgarráð samþykkti að 

leita að húsnæði fyrir unglingahús í eða við miðbæ Reykjavíkur. Það skyldi rekið með 

öðru sniði en félagsmiðstöðvar hverfanna og ætlað eldri unglingum en þeim sem þær 

sóttu. Tillögur um starfsemina skulu mótaðar af starfsmönnum Íþrótta- og 

tómstundaráðs Reykjavíkur og Unglingadeildar.
94

 Í bókuninni segir:  

 

… enn vantar samkomu- og skemmtistaði fyrir unglinga sem eru 

of ungir til þess að sækja vínveitingastaði en finna ekki lengur 

vettvang við sitt hæfi í félagsmiðstöðvum hverfanna. Það er ekki 

Reykvíkingum samboðið að bjóða þessum aldurshópi eingöngu 

götur miðborgarinnar til samkomuhalds um helgar. Því flytjum 

við enn einu sinni tillögu um unglingahús.
95

 

 

 Kristín Ólafsdóttir, borgarfulltrúi Nýs vettvangs, vakti athygli á tillögu minnihlutans í 

grein sinni „Unglingarnir í miðbænum“. Þar segir hún að minnihlutinn hafi borið upp 

sambærilegar tillögur árum saman fyrir daufum eyrum Sjálfstæðismanna. Minnihlutinn 

hafi þó ákveðið að bera tillöguna fram á ný þar sem hinn nýi borgarstjóri lét strax til sín 

taka í því sem hún kallar „helgarmálefni miðbæjarins“. Þar á hún við aðgerðir 

borgarstjóra sem sneru að aukinni löggæslu, bættri lýsingu og ráðstöfunum til að anna 
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betur næturakstri. Hún bendir á að reykvískir unglingar ættu í raun inni fjármagn hjá 

borgarsjóði fyrir rekstri unglingahúss vegna söluandvirðis skemmtistaðarins Broadway 

sem var á sínum tíma keyptur í þágu ungmenna.
96

 Elín G. Ólafsdóttir, borgarfulltrúi 

Kvennalistans, tók í sama streng í viðtali sem birtist við hana í Veru árið 1992: „Árum 

saman fluttum við Kvennalistakonur og síðan allur minnihlutinn, tillögu um 

unglingahús í miðbænum. Nú er það orðið að veruleika, að vísu ekki alveg í miðbænum, 

en „Hitt húsið“ er unglingahús í gamla Þórskaffi. Svona gerast hlutirnir. En þetta tekur 

tíma og það reynir á úthaldið og þolinmæðina.“
97

  

Á fundi borgarráðs 22. október 1991 var loks greint frá því að Reykjavíkurborg 

myndi leigja húsnæði sem áður hýsti skemmtistaðinn Þórskaffi við Brautarholt. Þar með 

var tillagan sem legið hafði fyrir borgarráði síðan í ágúst sama ár samþykkt. Ákveðið 

var að gera tilraun með rekstur ungmennahúss þar sem áherslan var á skemmtanahald 

ungmenna, en einnig voru uppi hugmyndir um ýmiss konar starfsemi, til dæmis á sviði 

leiklistar og annarrar listsköpunar. Samningar náðust við Landsbankann í októberlok 

1991 um sex mánaða leigutíma, en bankinn eignaðist húsnæðið í þrotaskiptum þegar 

skemmtistaðurinn varð gjaldþrota.
98

  

Miðað við forsögu málsins var þetta löngu tímabær ákvörðun því aðstöðuleysi 

ungmenna í Reykjavík sem hvorki áttu heimangengt í félagsmiðstöðvar né á 

vínveitingahús var algjört og úrbóta var klárlega þörf. Það hlýtur að vera hlutverk hinna 

eldri og sérstaklega ráðamanna að bera hagsmuni barna og unglinga fyrir brjósti. 

Ungmennahús hefur í för með sér visst forvarnargildi og rökin um að ungt fólk hafi ekki 

beðið um slíkt hús á tíma svo mikils aðstöðuleysis standast tæplega. Þeir flokkar sem 

mynduðu minnihluta borgarstjórnar á þessum tíma mynduðu síðar Reykjavíkurlistann 

(R-listann) og eignuðu þeir sér iðulega heiðurinn að stofnun Hins hússins eins og sést 

síðar í ritgerðinni. En þáttur meirihlutans, með Markús Örn í fararbroddi, var líka mjög 

mikilvægur og kemur það einnig fram síðar. 

En hvað sem aðkomu stjórnmálamanna líður er ljóst að grunnurinn var lagður með 

greinargerðum og hugmyndafræði Gísla Árna Eggertssonar og Snjólaugar Stefánsdóttur 

sem börðust hvað harðast fyrir stofnun ungmennahúss með mikilli þrautseigju og 
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áræðni. Aðdragandinn að stofnun fyrsta ungmennahúss Íslands var langur og velktist 

lengi í kerfinu áður en tilraunaverkefnið Hitt húsið var loks sett á laggirnar og þar 

komin byrjunin að því sem átti eftir að verða einkar farsæl starfsemi. 
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3. Hitt húsið, Brautarholti 20, 1991–1995  

Í nóvember 1991 opnaði ungmennahús í Reykjavík sem hafði það að leiðarljósi að vera 

frístunda- og menningarhús fyrir ungt fólk. Húsið var staðsett að Brautarholti 20, en þar 

hafði lengi verið skemmtistaðurinn Þórskaffi. Húsið var í eigu Landsbankans og náðust 

samningar á milli Reykjavíkurborgar og bankans þess efnis að borgin leigði húsið fyrir 

tilraunaverkefni er varðaði ungmennahús og fékk verkefnið vinnutitilinn „Hitt húsið“. 

Samningurinn gilti frá 1. nóvember 1991 til 1. maí 1992. Verkefnið átti því upphaflega 

að vera til sex mánaða en endurskoðað að þeim tíma loknum.
99

 Tilraunaverkefnið fór 

vel af stað og voru skemmtanir vel sóttar af ungmennum og verkefnið framlengt að nýju 

til sex mánaða. Þannig gekk það í nokkur ár að verkefnið var alltaf framlengt hálft ár í 

senn áður en það var gert að opinberri starfsemi árið 1994. 

Hér verður fjallað um helstu markmið og fyrirmyndir Hins hússins og jafnframt 

verða skoðaðar helstu áherslur, hugmyndafræði og sú starfsemi sem fram fór í húsinu 

þessi fyrstu mótunarár. Sérstaklega verður fjallað um atvinnumál ungs fólks sem Hitt 

húsið tók föstum tökum þegar ástandið á vinnumarkaðnum var orðið mjög slæmt og 

bitnaði verulega á ungu fólki. Af starfsemi ber helst að nefna ballmenningu ungs fólks, 

listahátíðina Unglist, alþjóðlega verkefnið Ungt fólk í Evrópu og meðferðarúrræðið 

Hálendishópinn. Rætt er við starfsmenn frá þessum tíma og umræðan skoðuð eins og 

hún birtist í dagblöðum. Loks verður fjallað um flutning starfseminnar í nýtt húsnæði, 

sem leysti hana endanlega úr þeim tilraunaverkefnisfasa sem hefur orðið mörgum 

stofnunum í Reykjavík og víðar að falli. 

 

3.1. Stofnun Hins hússins, starfsemi og hugmyndafræði  

Greinargerð um opnun ungmennahúss í Þórskaffi var unnin 17. október 1991. 

Greinargerðinni var ætlað að fjalla um „langtímarekstur alhliða frístunda- og 

menningarhúss fyrir ungt fólk í Reykjavík“. Í henni koma fram hugmyndir að 

rekstarformi og þeir starfshættir sem kæmu til greina sem uppistaða starfs í húsinu. 

Rekstrarforminu átti að skipta í sex meginþætti, sem eiga augljóslega rætur sínar að 

rekja til greinargerðar Gísla Árna Eggertssonar og Snjólaugar Stefánsdóttur: 1. 

Stjórnunarþátt þátttakendanna sjálfra. 2. Almennan rekstur hússins. 3. Almennan 
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opnunartíma. 4. Skipulagt hópastarf. 5. Skipulagningu á stórskemmtunum og almenna 

upplýsingamiðlun. 6. Samstarf við félög og samtök um nýtingu hússins fyrir starfsemi 

þeirra. Þeir starfshættir sem komu til greina sem uppistaða í starfsemi hússins voru 

tónlistarstarfsemi, leiklistarstarfsemi, dansstarfsemi, aðstaða fyrir stærri og smærri 

samkomur, hljóð- og myndvinnsla, kaffistofa, skipulagning stórra hátíða og þátttaka í 

forvörnum gegn vímuefnum, klúbbastarfsemi eldri unglinga, ráðgjöf og sérþjónusta 

ungmenna í vanda, skipulagt hópastarf og að lokum alhliða upplýsingaþjónusta fyrir 

ungt fólk. Í greinargerðinni kemur fram að með stjórnunarþætti þátttakenda sé átt við að 

ungmennin sjálf leggi á sig vinnu við reksturinn og hafi þannig sterk ítök í framkvæmd, 

hugmyndavinnu og rekstri í anda unglingalýðræðis. Þá er tekið fram í greinargerðinni 

að við rekstur hússins skuli taka mið af rekstri félagsmiðstöðva á vegum ÍTR.
100

  

Með unglingalýðræði er lögð áhersla á virkni, þátttöku og ábyrgð einstaklinga. 

Unglingar eru þjálfaðir í að taka sjálfstæðar ákvarðanir og taka afleiðingum þeirra. 

Sjálfsmynd unglinga er styrkt og þeir þjálfaðir í að temja sér víðsýni og sjálfstæða 

hugsun. Þá eru unglingar betur undirbúnir fyrir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. Þar 

sem unglingalýðræði er viðhaft er yfirleitt lýðræðislega kjörið unglingaráð nokkurra 

einstaklinga.
101

 Við upphaf níunda áratugar voru hugmyndir um unglingalýðræði 

fyrirferðarmiklar í félagsmiðstöðvum. Í þessum hugmyndum fólst einna helst að koma á 

unglingaráðum og auka áhrif unglinga. Gísli Árni Eggertsson og Ómar Einarsson, báðir 

frá ÆR, sóttu ráðstefnu í Stokkhólmi árið 1983 og var þar haldin kynning frá norskum 

félagsmiðstöðvum um nýjar starfsaðferðir tengdar unglingalýðræði. Hugmyndin um 

unglingalýðræði er því að norskri fyrirmynd og voru rit norska fræðimannsins Knut 

Böhler, Vi er på vej, notuð sem fyrirmynd. Unglingalýðræði sem starfsaðferð var kynnt 

starfsfólki félagsmiðstöðva og innleitt í starfið haustið 1985 og þótti nokkuð róttækt.
102

 

Einar Gylfi Jónsson, sálfræðingur og félagsmiðstöðvarráðgjafi, fór fremstur í flokki í 

innleiðingu unglingalýðræðis og gaf út kynningarritið Unglingalýðræði í framkvæmd 
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árið 1987.
103

 Í Hinu húsinu starfaði hússtjórn þjónustunotenda og í henni áttu sæti 

fulltrúar félaga og samtaka sem nýttu sér aðstöðu í húsinu.
104

 

Að mörgu var að huga áður en ungmennahúsið var opnað í Brautarholti enda 

starfsemin ólík öðru sem ÍTR hafði ráðist í. Forsvarsmenn ÍTR, sem sáu um 

skipulagningu, vildu hafa Félag framhaldsskólanema, Félag íslenskra hljómlistarmanna, 

forvarnadeild lögreglunnar og nokkra forstöðumenn félagsmiðstöðva með í ráðum. 

Meðal annars þurfti að ákveða opnunartíma, aldurstakmark, hvernig ungmenni ættu að 

komast heim, reglur, leyfi til reksturs og starfsmannahald. Einnig var rætt hvernig ætti 

að meðhöndla áfengisneyslu á staðnum.
105

 Á samráðsfundi stuttu síðar var ákveðið að 

aldursmörkin skyldu vera frá 15 ára aldri og opnunartími skyldi vera eftir 

lögreglusamþykkt. Rætt hafði verið við Félag framhaldsskólanema og það lýst áhuga á 

skemmtanahaldi í húsinu.
106

 

Eftir að undirbúningsvinnu lauk opnaði Hitt húsið með balli föstudaginn 15. 

nóvember 1991 þar sem hljómsveitin Síðan skein sól lék fyrir dansi. Formleg starfsemi 

hófst svo mánudaginn 18. nóvember.
107

 Að undirbúningi opnunar Hins hússins var 

ráðinn einn starfsmaður, Logi Sigurfinnsson forstöðumaður.
108

 Þegar húsið hóf 

starfsemi sína voru starfsmennirnir þrír, Logi, Sveinn M. Ottósson, 

aðstoðarforstöðumaður, og Már Guðlaugsson, grafískur hönnuður. Logi sagði í viðtali 

við Vikuna að opnunarkvöldið hafi farið fram úr sínum björtustu vonum. Það hafi 

reyndar komið upp vandamál varðandi ölvun en það var leyst á staðnum og sagði hann 

það stefnu Hins hússins að leysa vandamál af þessum toga sjálf, innanhúss.
109

  

Hitt húsið var á fjórum hæðum, í rúmlega 2.500 fermetra húsnæði og var ætlunin að 

hafa starfsemina margvíslega þar sem hljómsveitir, listahópar, danshópar og fleiri áttu 

að geta nýtt sér aðstöðu og starfsemi hússins. Markhópurinn var ungt fólk á aldrinum 

15-20 ára og ÍTR annaðist reksturinn en fljótlega breyttist markhópurinn í ungt fólk á 
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aldrinum 16-25 ára sem hann er enn í dag.
110

 Logi Sigurfinnsson lýsti starfseminni 

svona í viðtali sem birtist í DV 1991: „Við verðum með kaffihús á 2. hæðinni ásamt 

aðstöðu fyrir hina og þessa klúbba, leiklistaraðstöðu á 3. hæð og aðstöðu fyrir 

bílskúrshljómsveitir á 4. hæðinni. Meiningin er að gera þetta að lifandi húsi frá morgni 

til kvölds.“
111

 Logi talar um að húsið hafi í raun verið opið fyrir alla sem höfðu áhuga 

og þannig hafi Hitt húsið verið í upphafi. Nemendafélög framhaldskóla notuðu 

aðstöðuna mikið fyrst sem og margar hljómsveitir. Þar var aðstaða fyrir sex til sjö 

hljómsveitir og var aðstaðan nýtt á daginn og á kvöldin. Hljómsveitir á borð við Síðan 

skein sól, Sálin hans Jóns míns og Nýdönsk æfðu í Hinu húsinu á daginn og spiluðu 

jafnvel á böllum. Einu sinni í viku var haldið ball á vegum hússins en því var fljótlega 

hætt og húsnæðið frekar leigt út.
112

 

Starfseminni var vel tekið á þessum sex mánaða tilraunatíma og 

dansleikjamenningin var allsráðandi þar sem föstudagar voru mest sóttir en ball eða 

dansleikur með hljómsveit var öll föstudagskvöld. Fyrstu þrjú föstudagskvöld Hins 

hússins var áætlað að samanlagður gestafjöldi hafi verið 1.260.
113

 Aðsókn ungmenna að 

böllum var mjög góð og mikill áhugi á starfseminni, en gestakomur voru tæplega 50 

þúsund fyrsta árið samkvæmt ársskýrslu 1992.
114

 Starfsmenn hússins voru ekki tilbúnir 

til að stimpla starfsemina sem ballstað og lögðu áherslu í umfjöllunum um húsið að 

hvers kyns menningarstarfsemi yrði fagnað.
115

 Mikil áhersla var lögð á að kynna húsið í 

framhaldsskólum og bókuðu nokkrir þeirra húsið undir skemmtanir nemendafélaga 

sinna. Í desember þetta fyrsta starfsár var húsnæðið talsvert notað undir jólaböll 

fyrirtækja og félagasamtaka. Fljótlega hreiðruðu áhugaleikhópar um sig í húsinu og 

nýttu sér aðstöðuna til æfinga, en þetta voru einkum Herranótt MR og Leikfélag MH.
116

 

Það var undir ungmennunum sjálfum komið að þetta tilraunaverkefni gæti skilað 

árangri, en þarna voru ungmenni komin með fjögurra hæða hús undir sig og sína 

menningu.
117
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Samstarf Rokkdeildar Félags íslenskra hljómlistamanna (FÍH) og ÍTR hófst í 

desember 1991. Samstarfið fólst í að veita hljómsveitum æfingaaðstöðu í Hinu húsinu. 

Æfingaaðastaðan var þrjú tuttugu fermetra herbergi og stór salur að auki. 

Fyrirkomulagið var þannig að hver hljómsveit fékk þrjá klukkutíma þrisvar í viku til 

æfinga en þrjár hljómsveitir deildu hverju herbergi og komu sér saman um hvenær hver 

hljómsveit skyldi æfa.
118

 Tónlist var því ekki eingöngu spiluð í Hinu húsinu heldur 

einnig sköpuð af upprennandi tónlistarmönnum. Sveinn Ottósson, 

aðstoðarforstöðumaður, sagði að Hitt húsið gæti skapað tónlistarumhverfi sem gæti 

verið „uppeldisstöð fyrir framtíðarrokkara landsins“.
119

 Þá var ungu fólki gefinn kostur 

á sækja námskeið tengd dansi, leiklist, fjölmiðlun og myndbandsgerð og því gert kleift 

að vinna heimavinnu fyrir skóla og læra fyrir próf í sérstakri próflestraraðstöðu sem 

komið var fyrir í prófatörnum.
120

  

Áfengi var með öllu bannað í Hinu húsinu og því fór bæði fram áfengisleit og 

skilríki skoðuð. Þrátt fyrir það var mikil ölvun á böllunum og Logi og Markús fara báðir 

ófögrum orðum um skemmtanalíf ungs fólks á þessum tímum sem þeir segja hafa verið 

skelfilega. Logi segir: „...ég var oft á tíðum algjörlega sko með lífið í lúkunum bara að 

það myndi eitthvað stórt gerast. Maður var með 2-3.000 manna böll þarna í Þórskaffi á 

öllum þessum hæðum og vaðandi fyllerí og þó sko enginn hafi farið með neitt inn.“
121

 

Markús Heimir Guðmundsson, núverandi forstöðumaður Hins hússins, talar einnig um 

að það hafi verið mikil drykkja fyrir utan böllin og starfsfólk í miklu sambandi við 

foreldra ungmenna. Markús talar um að starfsmenn hafi verið fáir og það hafi ekki beint 

verið skemmtilegt að vinna bara með þessu unga fólki dauðadrukknu á nóttunni. 

Markús bendir á að á þessum kvöldum hafi alltaf verið á annan tug ungmenna í 

dauðaherberginu svokallaða. Það hafi kallað á aukið samstarf við Útideild, velferðarsvið 

og foreldra.
122

  

Ég ræddi við Loga, fyrsta forstöðumann Hins hússins, um tilurð hússins og aðkomu 

hans að mótun þess. Logi stundaði nám í Svíþjóð í æskulýðs- og tómstundafræði, en 

hann starfaði hjá ÍTR bæði fyrir og eftir námið. Hann starfaði sem forstöðumaður í 
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félagsmiðstöðinni Frostaskjóli þegar hann var beðinn um að taka að sér tilraunaverkefni 

fyrir ungt fólk á vegum ÍTR: 

 

Ég var svona búinn að vera að impra á þessum pælingum að það 

vantaði eitthvað fyrir þennan aldurshóp annað heldur en ballstað 

og var svona að reyna að smeygja því inn í og það varð úr að 

Markús Örn var borgarstjóri á þessum tíma og hann var búinn að 

ræða þetta við Ómar Einars [framkvæmdastjóra ÍTR] sem vissi 

þá af mínum pælingum og spurði mig hvort ég væri til í að taka 

að mér reynsluverkefni til sex mánaða í gamla Þórskaffi og ég 

þurfti náttúrulega enga umhugsun heldur sagði bara strax já.
123

 

 

Hitt húsið hefur alla tíð verið mjög virkt í menningarstarfsemi ungs fólks og hefur það 

verið ein af máttarstólpum þess. Menning er teygjanlegt hugtak og síbreytilegt en í Hinu 

húsinu hefur almennt verið einblínt að mestu á listmenningu og hvers kyns listsköpun. 

Á fyrstu árum starfseminnar má nefna mánaðarlega rokktónleika í samstarfi við 

Rokkdeild FÍH á vormánuðum 1993 en takmarkið var að gefa upprennandi 

hljómsveitum tækifæri á að koma fram opinberlega.
124

 Íslenska leikhúsið, sjálfstætt 

starfandi leikhópur, sýndi í samstarfi við Hitt húsið leikritið Vörulyftan eftir Harold 

Pinter í eldhúsi Hins hússins. Eldhúsið þótti henta einkar vel fyrir þetta tiltekna verk þar 

sem það gerist í eldhúsi.
125

 Leikhjörð Fjölbrautaskólans við Ármúla nýtti sér einnig 

eldhúsið og sýndi þar Hamskiptin eftir Franz Kafka um svipað leyti.
126

  

Unglist, listahátíð ungs fólk, var fyrst haldin 30. mars til 7. apríl árið 1992 og hefur 

verið árlegur viðburður á vegum Hins hússins síðan.
127

 Á Unglist fer fram ýmiss konar 

listsköpun ungs fólks, til dæmis leiklist, tónleikar, málverkasýningar, ljósmyndun, 

ljóðlist, stuttmyndasýningar og svo framvegis. Hátíðin stendur yfir í nokkra daga í senn 

og er markmiðið að ungt fólk komi listsköpun sinni á framfæri. Í viðtali vegna fyrstu 

Unglistar sagði Sveinn Ottósson: „Takmarkið með Unglist 1992 er að sýna þversnið af 

því sem unglingarnir eru að fást við…“ Ástæður fyrir þessari fyrstu Unglist sagði 
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Sveinn vera að ungt fólk væri mjög lifandi og listskapandi en hafði þangað til ekki verið 

með neinn vettvang fyrir listahátíð af þessu tagi.
128

  

Unglist 1993 og 1994 voru haldnar í október og meðal þess sem var á boðstólnum 

voru leiksýningar á kaffihúsum, kvikmyndasýningar allan sólarhringinn, 

tónlistaruppákomur, listasmiðjur ýmiskonar, örsagnasamkeppni, ljósmyndasýningar og 

ýmiss konar námskeið. Ákveðið var að færa menningu ungs fólks á staði þar sem hún 

var almennt ekki viðhöfð og því var Hitt húsið ekki notað sem sýningarstaður né aðrir 

staðir sem tengdust ungu fólki. Hátíðin fór fram á nokkrum stöðum þessi árin en meðal 

þeirra voru Ráðhús Reykjavíkur, Café París, Sólon Íslandus, Háskólabíó, Djúpið, 

Hressó, Kolaportið, Perlan, Kringlan og skrifstofu Flugleiða í Lækjargötu breytt í 

listagallerí.
129

 Haldin voru námskeið í textagerð undir handleiðslu þjóðþekktra 

einstaklinga, ljósmynda- og stuttmyndamaraþon, stelpurokksmiðja, myndlistasýningar 

og þá var haldin norræn tónlistarhátíð þar sem hljómsveitir frá vinabæjum Reykjavíkur 

komu frá undir heitinu Norden rockar.
130

 Á Unglist 1994 voru 1.132 þátttakendur og á 

fimmta þúsund áhorfenda samkvæmt frétt Morgunblaðsins um hátíðina.
131

 

Ungt fólk í Evrópu (UFE, e. Youth for Europe) var samstarfsverkefni á vegum 

Evrópubandalagsins (EB) og landa hins nýja evrópska efnahagssvæðis (EES). 

Verkefninu var hleypt af stokkunum árið 1988 og var Íslandi boðin aðild vegna 

væntanlegrar þátttöku í EES. Menntamálaráðuneytið fól ÍTR og Hinu húsinu það 

verkefni árið 1993 að reka þjónustuskrifstofu vegna þessa verkefnis. Verkefnið var 

ætlað ungu fólki á aldrinum 16-25 ára og var markmiðið að auka þekkingu ungmenna í 

Evrópu og veita styrki til ungmennaskipta og æskulýðssamskipta milli Evrópulanda. 

Margrét Sverrisdóttir var ráðinn verkefnastjóri UFE og sá um þessa skrifstofu í Hinu 

húsinu en hún hafði komið víða við í æskulýðsmálum á Íslandi, til dæmis sem 

forstöðumaður félagsmiðstöðvanna Fellahellis og Vitans.
132

 

Hálendishópurinn var verkefni sem sett var á laggirnar árið 1989 og var þá rekið af 

velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Hópurinn var í grunninn meðferðarúrræði fyrir 

ungmenni í Reykjavík sem stóðu frammi fyrir ýmsum vanda og höfðu reynt önnur 

                                                           
128

 Helgarblaðið 1:8 (27. mars 1992), bls. 18. 
129

 Vikublaðið 2:40 (15. október 1993), bls. 10; Morgunblaðið 15. október 1993, bls. C1; Alþýðublaðið 

12. október 1994, bls. 4. 
130

 DV 14. október 1994, bls. 21. 
131

 Morgunblaðið 22. nóvember 1994, bls. 20. 
132

 BR. Ungt fólk í Evrópu; BR. Minnispunktar til Ómars Einarssonar vegna Hins Hússins, 18. febrúar 

1993. Sjá einnig Morgunblaðið 26. nóvember 1993, bls. C3. 



42 

 

úrræði án árangurs.
133

 Árið 1993 tók ÍTR við verkefninu og kom það í hlut Hins hússins 

og sá Björn Vilhjálmsson um verkefnið og er það skilgreint á eftirfarandi hátt:
134

 

 

Hálendishópurinn er úrræði fyrir ungt fólk í áhættu. Farið er í 

undirbúningsferðir og þátttakendum gefinn kostur á að fara í 

krefjandi ferðalög um hrikalega náttúru landsins. Hápunktur 

starfsins er tveggja vikna ferð um Hornstrandir þar sem 

þátttakendur ganga með þungar byrðar á bakinu og vinna saman 

sem ein heild að því að gera ferðalagið að jákvæðri upplifun.
135

  

 

Þótt verkefnið hafi verið á vegum ÍTR greiddi velferðarsvið Reykjavíkur, Barnavernd 

Reykjavíkur og þjónustumiðstöðvar fyrir þau ungmenni sem það nýttu. Verkefnið var 

ekki inni á fjárhagsáætlun velferðarsviðs fyrir 2010 og lagðist í kjölfarið af.
136

 Árið 

2002 var gefin út bók um Hálendishópinn sem heitir Rannsókn á reynslu unglinga af 

starfi með Hálendishópnum á tímabilinu 1989–2000 og er eftir Sigrúnu 

Júlíusdóttur. 

Ýmis félög og samtök hafa verið með aðstöðu sína í Hinu húsinu. Meðal 

fyrstu leigutaka voru Félag framhaldsskólanema og Iðnnemasambandið. Þá hafa 

AA-samtökin alla tíð verið með aðstöðu til funda í Hinu húsinu. Þá var 

útvarpsstöð framhaldsskólanna, Útrás, með rekstur sinn í húsinu.
137

 

Fjölbreytt starfsemi fór fram á upphafsárum Hins hússins og ljóst að ekki var aðeins 

um ballstað að ræða heldur miðstöð þar sem ungmenni gátu sinnt ýmsum verkefnum og 

áhugamálum. Um hugmyndafræðina að baki Hinu húsinu sem menningar- og 

upplýsingamiðstöð fyrir ungt fólk þegar það var stofnað segir Gísli Árni Eggertsson:  

 

Hugmyndafræðin, hún er í raun og veru alveg sú sama og við 

þekkjum í dag. Það er að tengjast persónulega, ávinna sér traust, 

komast inn í nándina í samskiptum og það verður einhvers konar 
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aðdráttarafl fyrir aðra sem eiga í vanda að geta leitað hingað inn 

og fundið einhvern sem hægt er að tala við um sín mál og fólk 

hér hafi þekkingu til að veita þennan fyrsta stuðning og vísa 

þessum ungmennum á þau úrræði sem væru best til þess fallin 

að taka á þeirra vanda.
138

 

 

3.2. Fyrirmyndir Hins hússins 

Starfsfólk Hins hússins setti sér það markmið í upphafi að kynna sér vel það sem færi 

fram í sambærilegum húsum annars staðar, þá einkum á Norðurlöndunum. Reyndir 

starfsmenn úr félagsmálum á Íslandi stóðu að rekstrinum og vildu varast óþarfa 

hindranir sem upp gætu komið, því ungmennahús var vissulega óþekkt fyrirbæri á 

Íslandi.
139

 Fyrirmyndir Hins hússins koma frá Norðurlöndunum og eru þær einkum 

Fryshuset í Stokkhólmi, Ungdomshuset (Huset) í Kaupmannahöfn og Urkraft í 

Skellefteå í norðurhluta Svíþjóðar. Áhrif frá Norðurlöndunum hafa alltaf verið sjáanleg 

í félagsstarfi á Íslandi, og var Hitt húsið þar engin undantekning. Hér mun ég rýna í 

starfsemi þessara húsa með það að leiðarljósi að sýna fram á hvaðan fyrirmyndir Hins 

hússins koma. 

Áhrif frá Svíþjóð sérstaklega eru ótvíræð þegar kemur að ungmennahúsum. Lisbeth 

Lindström segir í grein sinni „The Story of the Youth Club“ að eftir seinni 

heimsstyrjöldina þótti Svíum þeir standa frammi fyrir unglingavanda. Unglingar 

hlustuðu og dönsuðu við djasstónlist sem þótti af hinu illa. Farið var í aðgerðir til að 

gera unga fólkið að ábyrgum og virkum þegnum samfélagsins og var lausnin einkum 

fólgin í skipulögðu og uppbyggilegu forvarnarstarfi, en ýmis félagasamtök sinntu þessu 

hlutverki. Áhættuhópurinn var því ungmenni sem ekki sóttu í þessi félagasamtök og var 

sveitarfélögum í Svíþjóð falið að koma upp ungmennahúsum. Þessum ungmennahúsum 

var ætlað að vera með opið starf þar sem áherslan var á félagsleg samskipti ungs fólks 

og forvarnir. Þessum húsum farnaðist vel og varð fljótt ljóst að þörf væri á 

fagmenntuðum starfsmönnum og varð til nám æskulýðs- og tómstundafræði við 
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lýðháskóla í Svíþjóð sem margur Íslendingurinn átti eftir að sækja á níunda 

áratugnum.
140

 

Fryshuset var stofnað árið 1984 af KFUM- og KFUK-samtökum í Stokkhólmi og 

rithöfundinum Anders Carlberg. Stórt frystihús hýsti starfsemina og er nafnið dregið af 

því. Fyrst um sinn var eingöngu lögð áhersla á tónlist og íþróttir ungs fólks en smám 

saman bætti í starfsemina, einkum vegna félagslegra vandamála ungs fólks. Til dæmis 

voru óeirðir meðal unglingagengja tíðar í Stokkhólmi árið 1986 og var starfsfólk 

Fryshuset beðið af sænskum yfirvöldum um að koma með lausnir á vandanum. 

Starfsfólkið fór í fræðsluherferð um hvernig ofbeldi væri ekki svar við vandamálum og 

kom sú herferð einkar vel út. Fryshuset er þekkt fyrir samfélagsvinnu sína, átak í 

menntunarmálum ungs fólks, íþróttir, tónlist og viðburðahald.
141

 Margvísleg starfsemi 

og verkefni eru í gangi í Fryshuset og minnir enn um margt á núverandi starfsemi Hins 

hússins. 

Starfsemin í Urkraft hófst árið 1988 þegar fjórir félagsráðgjafar byrjuðu með 

verkefni til að aðstoða ungmenni í atvinnuleit. Á nokkrum mánuðum voru þeir komnir 

með íþróttahús, bakarí, veitingastað og kaffihús í bænum Skellefteå og voru þessir 

staðir notaðir sem grunnur fyrir starfsemina. Vinnumálastofnun í Skellefteå var 

reiðubúin að fjármagna verkefnið og fengu 15 atvinnulaus ungmenni í sinn hlut að 

vinna á þessum stöðum í tilraunaverkefni til sex mánaða. Verkefnið gekk vel og festist í 

sessi og átti eftir að vaxa á næstu árum. Urkraft var fljótlega leiðandi í atvinnumálum 

ungs fólks á svæðinu og hélt samhliða því tónleikahátíð árlega þar sem margar af 

stærstu hljómsveitum Svíþjóðar hafa komið fram.
142

 Þessi blanda af atvinnu- og 

menningarmálum og deildaskipting innan Urkraft er keimlík því sem koma skyldi hjá 

Hinu húsinu og áhrif Urkraft nokkuð augljós. Á síðastliðnum árum hefur Urkraft einnig 

beitt sér í málefnum fatlaðs ungs fólks og þeirra sem glíma við geðræn vandamál. Í 

Urkraft er það aðstoðað við að fóta sig í skólakerfinu sem og í lífinu almennt og stunda 

þar einnig frístundir.
143

  

Huset í Kaupmannahöfn hafði í raun minnst áhrif af þessum þremur stöðum á 

starfsemi Hins hússins en er engu að síður þekkt meðal Íslendinga sem starfa innan 
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ungmennageirans. Í Huset voru á þessum árum aðallega haldnir tónleikar og aðrar 

skemmtanir en það sem forsvarsmenn Hins hússins sáu var að þarna var komið 

ungmennahús sem sinna átti þörfum ungs fólks og var stjórnað af ungu fólki.
144

 

Kaupmannahöfn hefur í gegnum tíðina staðið Íslendingum nærri en Svíar hafa staðið 

framarlega í félagsmálum ungs fólks. Þar sem tveir helstu forkólfar Hins hússins, Logi 

Sigurfinnsson og Markús Heimir Guðmundsson, stunduðu nám í Svíþjóð skal engan 

undra að þeir hafi tekið með sér þekkingu þaðan og heim til Íslands. 

Logi var í samnorrænni nefnd á vegum norrænu ráðherranefndarinnar frá árinu 

1993 og í þeirri nefnd sátu meðal annars fulltrúar frá Urkraft og Fryshuset. Markmið 

nefndarinnar var að koma á tengslum milli Norðurlandanna í málefnum ungs fólks og 

var Logi því vel upplýstur um hvað væri í gangi í nágrannalöndum okkar. Að 

frumkvæði þessarar nefndar var haldin stór ráðstefna, Nordisk Ungdomskonference, í 

Linköping í Svíþjóð árið 1997 sem ætlað var að mynda vettvang þar sem hægt væri að 

skiptast á hugmyndum í ungmennastarfi.
145

  

Markús nefnir það sem hann sá í Fryshuset sem mikinn áhrifavald hvað varðaði 

fjölbreytta deildastarfsemi:  

 

Ef við værum bara með Menningardeildina til dæmis, þá væri 

miklu minna mál að strika bara yfir starfsemina með einu 

pennastriki, ef það á að spara eða eitthvað slíkt. En um leið og 

starfsemin er fjölbreyttari, og það sá ég í Fryshuset, að það eru 

svo margar tengingar, tengslanetið var svo stórt og það voru 

mörg félagasamtök innanhúss og erfitt að loka á þennan 

fjölda.
146

  

 

Besta leiðin til að viðhalda starfseminni í Hinu húsinu var að hafa hana sem 

fjölbreyttasta og því hafa alltaf ýmis félagasamtök haft aðstöðu sína þar og þetta sáu 

forsvarsmenn Hins hússins í Fryshuset. Þessi uppbygging átti eftir að verða að veruleika 

þegar Hitt húsið flutti starfsemi sína en nánar er fjallað um það í næsta kafla.  
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Í huga Loga og annarra starfsmanna var Hitt húsið alltaf menningar- og 

fræðslumiðstöð, ekki ballstaður. Ólíkt misheppnuðu tilrauninni með Glym, þá vildi ÍTR 

ekki búa til fyllerísstað fyrir ungt fólk. Vilji var fyrir því að reglur um vínlausan stað 

yrðu virtar og hugmyndafræðin að baki báðum þessum stöðum, Glym og Hinu húsinu, 

var að reyna að hafa áhrif á ungmenni í þá veru að þessar samkomur væru ekki 

fylleríssamkomur eins og var nær undantekningarlaust þegar nemendafélögin í 

framhaldsskólunum sáu um þetta sjálf.
147

 Logi segir að starfsemin hafi alls ekki verið 

neitt til fyrirmyndar en smátt og smátt var þessum skemmtunum hætt. Hann bætir við að 

eftir á að hyggja hafi þetta alveg verið þess virði því húsið fékk svo að þróast í að verða 

menningar- og fræðslumiðstöð ungs fólks.
148

 Strax í fyrstu ársskýrslu Hins hússins er 

farið að bera á því að innihaldsríkari starfsemi sé óskað. Þar er fjallað um möguleikann 

á að koma upp upplýsingaþjónustu fyrir ungt fólk og ráða námsráðgjafa.
149

  

Logi hafði mikið vald og réð að mestu sjálfur hvernig starfsemin yrði. Logi 

viðurkennir að hann hafið farið af stað með verkefnið á fölskum foresendum því 

forsendur borgarinnar voru að opna ballstað fyrir ungt fólk en Logi hafði miklu stærri 

hugmyndir um ungmennahús. Logi talar um að ef húsið hefði líklega aldrei opnað sem 

menningar- og upplýsingamiðstöð því hugmynd ráðamanna hafi verið ballstaður fyrir 

ungt fólk, en annarri starfsemi var komið að bakdyramegin. Gísli Árni Eggertsson sagði 

í viðtali við Þjóðviljann daginn fyrir opnun Hins hússins að framtíðardraumurinn væri 

að koma upp alhliða upplýsinga- og ráðgjafarþjónustu fyrir ungt fólk.
150

  

Gísli Árni tekur í sama streng og Logi og segir að tilraunin með Glym hafi alveg 

verið af sama meiði og Hitt húsið í upphafi, en markmið þessara verkefna var að ná utan 

um þessa ballmenningu ungs fólks og hafa áhrif á þá sem mögulega væru í áhættuhóp er 

varðaði áfengi og fíkniefni. Unglingavandinn var ekki bara í miðbænum því hann 

tengdist framhaldsskólunum á þessum tíma og þá var einnig stór hópur ungs fólks sem 

var ekki í skóla. Mikið brottfall var úr skóla eftir fyrsta og annað ár á þessum aldri. 

Þessi hópur átti ekki í mörg hús að venda og var eiginlega dæmdur til þess að vera á 

götunni og hann leitaði inn í þessar framhaldsskólaskemmtanir til að fylgja sínum 

jafnöldrum. Hugmyndin var því að koma á fót sameiginlegum stað fyrir allt ungt fólk á 
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sama aldri til að skemmta sér, óháð hvar það væri statt í lífinu og fylgja því eftir með 

forvarnarstarfi innan veggja Hins hússins.
151

  

 

3.3. Atvinnumál ungs fólks  

Einn mikilvægasti þátturinn í starfi Hins hússins hefur alla tíð verið átak þess í 

atvinnumálum ungs fólks. Atvinnuleysi herjaði á landsmenn við upphaf tíunda 

áratugarins og varð ungt fólk á aldrinum 16-20 ára sérstaklega illa úti. Árið 1992 gerðu 

ríkisstjórn og sveitarfélög með sér samkomulag sem í fólst að sveitarfélög myndu leggja 

500 milljónir króna árlega í svokallaðan Atvinnuleysistryggingasjóð. Forsvarsmenn 

Reykjavíkurborgar í þessum málum tóku fljótlega eftir því að ungt fólk sótti í verkefni 

sem fólu í sér atvinnubótavinnu frekar en námskeið fyrir atvinnulausa. Það var mat 

ráðamanna að ungt fólk hefði ríka þörf fyrir einhvers konar starfsþjálfun fremur en slíka 

vinnu.
152

 Farið var af stað með vísi að því sem yrði starfsþjálfunarnámskeið fyrir 

atvinnulaus ungmenni í byrjun árs 1992.
153

 

Hitt húsið byrjaði með námskeið fyrir atvinnulaus ungmenni á höfuðborgarsvæðinu 

15. mars 1993. Markmið námskeiðanna var að byggja upp sjálfstraust og lífsgleði hjá 

atvinnulausum ungmennum og var boðið upp á endurgjaldslaust tómstunda- og 

fræðslunámskeið. Námskeiðin voru vel sótt og hugmyndin var fyrst og fremst að hafa 

ofan af fyrir unga fólkinu sem þau sóttu.
154

 ÍTR réð atvinnu- og námsráðgjafa til starfa í 

húsinu, Grétar Þ. Eyþórsson, og stuttu síðar bættist Markús Heimir Guðmundsson 

einnig við ráðgjafateymið.
155

 Í viðtali, sem bar yfirskriftina „Af götunni í vinnu“, sögðu 

Grétar og Markús að aukið atvinnuleysi ungs fólks hafi meðal annars með sér í för 

aukningu á glæpum og að innbrot og líkamlegt ofbeldi hafi færst í vöxt. Þeir segja að 

þeir hafi vakið athygli á vandamálinu í desember 1992 og að borgaryfirvöld hafi tekið 

mjög fljótt við sér.
156

 

Hér mætti velta fyrir sér af hverju þetta unga fólk var ekki í skóla. Þeir Grétar og 

Markús héldu því fram að mörg ungmenni hefðu flosnað upp úr námi og sæju 
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framtíðina í mikilli óvissu og færu jafnvel í felur með það að vera án vinnu og ekki í 

námi. Það lýsti sér meðal annars í því að borgin var með um 200 ungmenni á 

atvinnuleysisskrá en Grétar og Markús voru fullvissir um þau væru nær 500 þar sem 

ekki öll ungmenni væru tilbúin að setja nafn sitt á atvinnuleysisskrá. Hitt húsið fékk 

fjárveitingu til að bjóða 30 ungmennum vinnu í fjóra mánuði. Þau unnu á starfstöðum 

sem ÍTR hafði umsjón með, en þetta voru störf í félagsmiðstöðvum, í sundlaugum, 

skíðasvæðum og íþróttahúsum. Ungmennunum sem þetta tækifæri fengu var sett það 

skilyrði að sækja tveggja vikna starfsþjálfunarnámskeið. Tilraun þessi gaf góða reynslu 

og þegar viðtalið var tekið var talið að tvö eða þrjú ungmenni fengju fastráðningu í 

félagsmiðstöð að loknu starfsnáminu.
157

  

Þar sem þetta heppnaðist vel strax í byrjun voru fleiri námskeið auglýst og voru þeir 

Grétar og Markús að sögn með 90-100 ungmenni á átta mismunandi námskeiðum sem 

fólu meðal annars í sér kvikmynda- og útvarpsþáttagerð, skyndihjálp, köfun, leiklist, 

myndlist og ljósmyndun svo fátt eitt sé nefnt.
158

 Augljóst er að þetta snerist líka um að 

reyna að hafa ofan af fyrir ungmennunum því margt af því sem í boði var átti meira 

skylt við tómstundir. Margrét Sverrisdóttir bættist við ráðgjafateymið og sáu hún og 

Markús um námskeiðin. Fleiri fyrirtæki og samtök tóku þátt í starfsþjálfuninni, til að 

mynda sameinuðust Landsbanki og Íslandsbanki um fjármálakennslu, 

skyndihjálparnámskeið voru kennd við Úlfljótsvatn og fyrirlestrar um heilsu og næringu 

voru haldnir í líkamsræktarstöðinni Mætti.
159

 Síðar bættist við fræðsla í ýmsum 

kjarnanámsgreinum, svo sem hagnýtri stærðfræði, félagsfræði daglegs lífs, skyndihjálp, 

viðskiptum og íslensku. Þá var þátttaka í námskeiðunum metin til styttingar á biðtíma 

atvinnuleysisbóta.
160

 

Í aðdraganda borgarstjórnarkosninga 1994 gaf Steinunn Valdís Óskarsdóttir, 

frambjóðandi R-listans, sem síðar átti eftir að verða formaður ÍTR og borgarstjóri, í 

skyn að Hitt húsið gæti mögulega tekið við atvinnumálum ungs fólks: „…hefur verið 

talað um að Hitt húsið gæti tekið alveg við atvinnumálum unga fólksins. Í þeim hópi er 

17 prósent atvinnuleysi og í Hinu húsinu væri hægt að koma á fót náms- og 

starfsráðgjöf þar sem unga fólkið fengi persónulega aðstoð.“
161

 Átti þessi spá eftir að 
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rætast að flestu leyti þegar Hitt húsið tók við Vinnumiðlun skólafólks af Vinnumiðlun 

Reykjavíkurborgar, en nánar er fjallað um það ásamt miklum árangri sem náðist í 

atvinnumálum ungs fólks í kafla 4.2. 

Hitt húsið og atvinnumál ungs fólks hafa virkað vel saman síðan 1993 og enn þann 

dag í dag er Hitt húsið í fararbroddi hvað varðar atvinnumál ungs fólks. 

Starfsþjálfunarnámskeiðin sem hófust árið 1993 eru fyrirmynd þess sem í dag eru 

námskeiðin Vinnustaðanám og Vítamín, en nánar verður fjallað um þau í kafla 5.1. Það 

er óhætt að segja að atvinnumálin eru það sem Hitt húsið hefur getað byggt sína 

starfsemi á. Logi Sigurfinnsson tekur undir þetta og telur að atvinnumálin hafi verið 

ákveðinn vendipunktur í því að starfsemin hélt áfram og sex mánaða tilraunaverkefnið 

var niðurneglt.
162

 Árangur starfsþjálfunarnámskeiðanna tryggði framtíð starfseminnar 

og gerði henni kleift að bæta við sig verkefnum, til dæmis á sviði menningarmála. 

 

3.4. Hitt húsið flytur 

Eins og fyrr segir hafði Hitt húsið lengi vel einungis verið tímabundið tilraunaverkefni 

innan borgarinnar. Samningurinn var framlengdur um sex mánuði í senn í tæp fimm ár 

en starfsemin óx og tók margvíslegum breytingum á tímabilinu. Þessi óvissa um 

starfsemina þótti starfsmönnum heldur óþægileg. Það vissi enginn hvort verkefninu yrði 

jafnvel hætt án fyrirvara þegar einu af þessum sex mánaða tímabilinu lyki. Logi rifjar 

þetta upp:  

 

Þetta var svolítið skrítin staða í mörg ár. Það var alltaf verið að, 

allir ráðningarsamningar, allt var keyrt á 6 mánaða [tímabili], 

það var alltaf bara endurnýjað eftir 6 mánuði, þannig að sko 

fyrir rest þá í rauninni þarna 1994 þá sagði ég bara það þarf 

annaðhvort að ákveða þetta bara eða hættum þessu.
163

 

 

Einn viðmælandi minn gagnrýnir harðlega hvernig Reykjavíkurborg hefur staðið að 

tilraunaverkefnum líkt og Hitt húsið var. Hann kemst svo að orði um þetta mál:  
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Þú ferð náttúrulega af stað með svona nokkra þætti og ert að 

þróa þá og sýna fram á að þeir virki og það er bara mjög mikill 

ljóður á mörgum verkefnum sem borgin hefur tekið fyrir 

varðandi börn og unglinga og ungmenni, að þú færð fjárveitingu 

til að fara af stað með eitthvað verkefni og það gengur ágætlega 

og það er gerð úttekt á því og mælt með að það verði áfram og 

svo fær það ekki fjárveitingu.
164

 

 

Þetta þýðir að það getur reynst erfitt fyrir fólk að gera upprennandi verkefni að hluta af 

daglegu starfi því óvíst er að fjárveiting fáist til að koma því frá því að vera 

tilraunaverkefni og til þess að það verði hluti hins almenna starfs. Viðmælandinn sagði 

að hvert verkefnið á fætur öðru hefði hlotið þessi örlög og eru dæmi um slíkt enn í dag. 

Þótt það sé vissulega ekki raunhæft að veita öllum verkefnum fjárveitingu og gera þau 

hluta af einhvers konar almennu starfi innan borgarinnar þá væri það mjög mikilvægt að 

gefa starfsfólki tækifæri á að taka þátt í svona verkefnum og hafa fyrir þeirri 

hugmyndavinnu sem þarf fyrir verkefnið. Það getur verið að móta verkefnið, mæla fyrir 

tillögum, skýra verkefnið og rökstyðja og síðan að gera það upp. Það er reynsla sem 

ekki er hægt að læra nema með að ganga í gegnum hana sjálfur. Viðmælandinn bætir 

við að þótt ýmis verkefni hafi fjarað út sé fullt af þekkingu og hugmyndafræði sem enn 

svífur yfir vötnum og nýtist í störfunum sem á rætur í þessu umhverfi eins og í Hinu 

húsinu. Hann segir að flestir geti sagt þá sögu hvað þeir voru ofboðslega svekktir þegar 

þeir misstu eitthvert verkefni frá sér sem þeir sáu fyrir sér að yrði hluti af daglegu starfi 

í Hinu húsinu.
165

  

Það þótti líka ljóst að starfsemin þyrfti að flytjast í hentugra húsnæði. Í 

minnispunktum Loga Sigurfinnssonar til Ómars Einarssonar um starfsemi Hins hússins 

segir Logi að mikils viðhalds sé þörf á húsnæðinu í Brautarholti, og margt sem ekki 

þyldi mikið meiri bið. Logi ítrekar að mat starfsfólks hússins sé það að engin spurning 

sé um að þörf sé áframhaldandi á starfsemi Hins hússins. Hann leggur til að koma 

starfseminni nær miðbænum til að vera nær hringiðu mannlífs í stað þess að ráðast í 

dýrar endurbætur á núverandi húsnæði.
166

 Þessu til stuðnings þá sagði Ingvar 

                                                           
164

 Viðtal við heimildarmann. 
165

 Viðtal við heimildarmann. 
166

 BR. Minnispunktar vegna Hins hússins til Ómars Einarssonar, 15. september 1993. 



51 

 

Sverrisson, varaformaður ÍTR, að árangurinn sem náðst hafði í Hinu húsinu í 

atvinnumálum ungs fólks væri ótrúlegur miðað við aðstæður, og því deginum ljósara að 

finna þyrfti nýtt húsnæði undir starfsemina.
167

 Áhugahópur um framtíð Hins hússins 

afhenti borgarráði undirskriftalista árið 1994 þar sem skorað var á borgarstjóra að 

fjárfest yrði í húsi undir starfsemi Hins hússins í miðbænum og starfsemi þessi tryggð 

um ókomin ár. Í áskoruninni kom meðal annars fram að upplýsinga- og 

þjónustumiðstöð fyrir ungt fólk væri nauðsynleg í hjarta Reykjavíkur.
168

  

Í kjölfarið var ákveðið að staðfesta starfsemina og hætta að kalla hana 

tilraunaverkefni og fljótlega var farið að leita að nýrri staðsetningu fyrir Hitt húsið, að 

þessu sinni nær miðbænum. Umræða hafði skapast um að borgin vildi eignast hús undir 

starfsemi Hins hússins í stað leigu, en viðræður við Landsbankann um kaup á núverandi 

húsakosti sigldu í strand. Markús Örn Antonsson, borgarstjóri, sagði koma til greina að 

kaupa hús undir hluta starfsemi Hins hússins.
169

 

Ýmsir möguleikar um nýtt húsnæði stóðu til boða. Einn þeirra var fangelsið við 

Skólavörðustíg, sem þá var rætt um að loka, og var kannað hvort grundvöllur væri fyrir 

að fá það húsnæði. Gísli Árni rifjar upp að hafa fengið teikningar að húsinu og 

heilmiklar þreifingar verið komnar í gang, en þær hugmyndir urðu að engu þar sem hætt 

var við fyrirætlanir að loka fangelsinu. Þá voru mannvirkin við Rauðarárstíg og hús 

Osta- og smjörsölunnar einnig skoðuð. Gísli Árni viðurkennir að í fyrstu hafi ÍTR verið 

ragt við að flytja starfsemi Hins hússins í miðbæinn með sínu skemmtanalífi en á 

endanum hafi það verið rétt ákvörðun.
170

 

 Umræðan í fjölmiðlum varð fljótlega sú að borgin væri að íhuga að opna 

skemmtistað fyrir unglinga í miðbænum. Þegar þarna var komið sögu urðu breytingar í 

borgarstjórn en kosið var til sveitarstjórna 28. maí 1994. Í þessum kosningum bauð fram 

í fyrsta skipti R-listinn sem var sameiginlegt framboð Alþýðubandalags, Alþýðuflokks, 

Framsóknarflokks og Kvennalistans. R-listinn náði meirihluta og varð Ingibjörg Sólrún 

Gísladóttir borgarstjóri. Hugmyndir voru uppi um að flytja starfsemina í Geysishúsið á 

horni Aðalstrætis 2 og Vesturgötu 1, en Reykjavíkurborg festi kaup á Geysishúsinu árið 

1992 og opnaði þar sýningar- og upplýsingamiðstöð.
171
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Í minnispunktum Loga til Ómars Einarssonar varðandi mögulega flutninga í 

Geysishúsið lýsir hann yfir stuðningi við þær áætlanir. Helsti galli hússins þótti Loga 

vera sá að aðstaða fyrir hljómsveitir væri minni en í Brautarholti. Nokkurra endurbóta 

væri þörf á húsinu en hægt væri að flytja inn með litlum fyrirvara þar sem skrifstofur og 

aðstaða fyrir hópa á efri hæðum hússins væru svo til klárar. Að endingu segir Logi: 

„Satt best að segja yrðum við mikið betur sett að komast í nýtt óklárað húsnæði en að 

dvelja mikið lengur í Brautarholtinu miðað við aðstæður þar í dag.“
172

 Meðal ástæðna 

fyrir áætlunum um flutning Hins hússins var að koma starfseminni í eigið húsnæði. 

Landsbankinn átti húsnæðið að Brautarholti en Reykjavíkurborg átti Geysishúsið.
173

 

Hart var tekist á innan borgarstjórnar um fyrirhugaðan flutning Hins hússins í 

Geysishúsið og óhætt að segja að hann hafi verið mikið hitamál á milli R-listans og 

Sjálfstæðisflokksins. Það sem Sjálfstæðismenn vildu kynna sér betur var áfengis- og 

vímuefnaneysla ungs fólks og hvort það væri hæft til að hafa starfsemi í miðbænum og 

sögðu: „Því er afar mikilvægt að haft verði samráð við þá aðila er fjallað hafa um kvöld- 

og næturferðir unglinga um miðbæinn og leiðir til að stöðva þær áður en ákvörðun um 

staðsetningu og tilhögun starfseminnar verður tekin.“
174

 Þá greindu þeir frá því að þeim 

hefðu borist mörg erindi áhyggjufullra aðila um starfsemi hússins í miðbænum.
175

  

Ómar Smári Ármannsson, fulltrúi hjá forvarnardeild lögreglunnar, lýsti yfir 

áhyggjum af staðsetningunni þar sem hann vissi lítið um starfsemi hússins í grein sem 

birtist í Tímanum. Hann varð þó rólegri eftir samtöl við starfsmenn Hins hússins um 

hvers kyns starfsemi yrði hýst þar. Logi lýsti í sömu blaðagrein fyrirhugaðri starfsemi í 

nýjum híbýlum Hins hússins þar sem yrði meðal annars upplýsingamiðstöð, fjölnota 

salur fyrir starf með fötluðum, aðstaða fyrir ýmsa klúbba og samtök og smiðja fyrir 

leikmyndagerð ásamt öðrum listasmiðjum.
176

  

Á þessum tímapunkti snerist umræðan um að Hitt húsið væri eingöngu 

skemmtistaður fyrir ungt fólk og væri því ekki gott að hafa slíka starfsemi i miðbænum. 

Í kjölfarið tóku að birtast greinar í dagblöðum eftir Loga Sigurfinnsson sem ætlað var að 

afmá þessa ímynd Hins hússins. Í einni þeirra, „Hitt húsið menningarmiðstöð, ekki 
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skemmtistaður“ var að finna svar Loga við gagnrýni Sjálfstæðismanna. Þar segir Logi 

gagnrýni Sjálfstæðismanna byggða á misskilningi, hann skilji áhyggjur af 

unglingadrykkju í miðbænum en þar sem eingöngu væri rekin menningarstarfsemi fyrir 

ungt fólk væru áhyggjur óþarfar:  

 

Þetta er allt byggt á misskilningi. Fólk er að rugla því saman 

sem Hitt húsið var og er nú. Upphaflega var Hitt húsið m.a. 

unglingaskemmtistaður, en því var hætt fyrir tveimur árum. 

Húsið var síðan leigt út til framhaldsskóla til dansleikjahalds, en 

því verður einnig hætt. Þetta vita hreinlega ekki allir og það 

stendur ekki til að nota Húsið sem skemmtistað, heldur sem 

menningarmiðstöð. Þetta er misskilningur sem kannski skrifast á 

okkur fyrir að hafa ekki kynnt þetta nægilega vel. Við leggjum 

áherslu á að þetta er góður kostur fyrir þennan aldurshóp í 

miðbæ Reykjavíkur, en þar hefur hann ekkert haft að sækja, 

nema skemmtanir og öldurhús.
177

 

 

Logi sagði í viðtali við Morgunblaðið í nóvember 1994 að Hitt húsið hefði fyrst verið 

hugsað sem skemmtistaður en það hefði þó fljótlega breyst því þörfin á slíku var lítil. 

Ungt fólk vantaði mest af öllu upplýsinga- og menningarmiðstöð þar sem allt 

skemmtanahald var komið í hendur nemendafélaga framhaldsskóla sem og annarra 

hópa.
178

 Áður hafði Logi tekið fram að starfsemi Hins hússins væri ekki þannig að hún 

stuðlaði að auknum kvöld- og næturferðum ungmenna.
179

 Logi segir að unglingar komi 

í húsið til að sinna sínum áhugamálum og flestar hugmyndir séu frá þeim sjálfum 

komnar, þeir geti nýtt sér fjölbreytta aðstöðu og fái aðstoð frá starfsmönnum hússins til 

framkvæmda.
180

  

Þar sem Hitt húsið var framan af tilraunaverkefni reyndist erfitt og næsta ómögulegt 

að ráðast í framkvæmdir á Brautarholti sökum kostnaðar. Logi segir að þótt plássið hafi 

verið mikið hafi oft verið erfitt að nýta það. Aðstaðan í húsinu var ókeypis að 

undanskildum fjórum æfingaherbergjum fyrir hljómsveitir. Húsið var opið frá níu að 
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morgni til ellefu að kvöldi og dagleg aðsókn var frá 80 til 500 manns Mesta aðsóknin 

var í skipulagt starf en þó kom nokkur fjöldi til að stunda sínar tómstundir, fara á 

kaffihúsið, undirbúa skemmtanir eða fara í hinar ýmsu listsmiðjur svo dæmi séu tekin. 

Tengdist starfsemin því innbyrðis þar sem fólk sem sóttu námskeið sóttu einnig aðra 

viðburði hússins.
181

 Áætlað var að um 70 þúsund manns hafi heimsótt Hitt húsið árið 

1994.
182

 

Meirihluti R-lista í borgarstjórn samþykkti flutninginn í borgarráði 14. febrúar 1995 

en tillaga Sjálfstæðisflokksins um að fresta flutningum þar til nánari kynning á 

verkefninu hafði farið fram var felld með átta atkvæðum gegn sjö. Borgarstjóri sagði í 

frávísunartillögu að starfsmenn ÍTR og unglingadeildar félagsmálastofnunar væru þess 

fullfærir að meta áhrif flutningsins í miðbæinn. Sjálfstæðismenn töldu borgarfulltrúa R-

listans brjóta loforð sitt um aukið samráð við borgarbúa í ákvarðanatökum og þeirra 

helstu áhyggjur að hér væri verið að flytja aðsetur unglinga til drykkju í miðbæinn.
183

 

Hvað sem því leið þá var ljóst að Hitt húsið myndi flytja starfsemi sína í hið sögufræga 

Geysishús. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, borgarstjóri, sagði Geysishúsið góðan kost fyrir 

starfsemina og það myndi koma til móts við þarfir ungs fólks sem hana stundaði og 

starfsfólkið sem starfaði hjá Hinu húsinu. Með því að afhenda ungu fólki þetta 

sögufræga hús væri þeim sýnd virðing og viðurkenning fyrir starfið sem unnið væri í 

Hinu húsinu. Ingibjörg Sólrún benti líka á að misskilnings og vanþekkingar hefði gætt 

um starfsemi hússins og kallaði það menningarstofnun sem hlúa þyrfti að.
184

 Hún sagði 

einnig að valið stæði á milli þess að kaupa húsnæðið í Brautarholti eða breyta 

Geysishúsinu, sem var í eigu Reykjavíkurborgar, til að samræmast þjónustu og 

starfsemi Hins hússins. Strax var farið að tala um breytingar á starfseminni og talaði 

Ingibjörg Sólrún um að starfsemin í Geysishúsinu myndi sinna þörfum ungs fólks og 

þar yrði upplýsingamiðstöð í flestum málaflokkum eins og atvinnumálum, ferðamálum, 

námsmöguleikum, félögum og stofnunum. Þá yrði gert ráð fyrir starfsemi fyrir fatlaða, 
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miðstöð fyrir leikhópa, listsmiðju, kaffiteríu, æfingaaðstöðu fyrir hljómsveitir, fjölnota 

sali, fundaraðstöðu og margt fleira.
185

 

Eðli málsins samkvæmt eru stjórnmálamenn úr mismunandi flokkum ekki alltaf 

sammála. Deiluefnið hér var ekki hvort Hitt húsið ætti að starfa áfram eða fá nýtt 

húsnæði, heldur var það staðsetning starfseminnar. Áhyggjur Sjálfstæðismanna af 

staðsetningu Hins hússins í miðbænum voru skiljanlegar ef um skemmtistað hefði verið 

að ræða. Fulltrúar R-listans sáu hvert hugmyndafræði starfseminnar stefndi og sáu 

engan stað betri en miðbæinn. Þegar flokkarnir sem mynduðu R-listann voru í 

minnihluta var áhersla þeirra á unglingahús í miðbænum sem ekki var orðið við og var 

þeirri kröfu loks uppfyllt með flutningunum í Geysishúsið. 

Ég spurði viðmælendur mína hvort þeir hefðu fundið fyrir einhverjum breytingum 

þegar R-listi Ingibjargar Sólrúnar tók við völdum í borginni af Sjálfstæðisflokknum 

undir forystu Markúsar Arnar Antonssonar árið 1994. Þeir voru sammála um að tíminn 

frá því að Hitt húsið var opnað og þar til að R-listinn tók við hafi verið of skammur til 

samanburðar. Logi bendir á að starfsemi Hins hússins hafi í raun enn verið 

tilraunaverkefni á þessum tíma og ekkert verið ákveðið um framtíð starfseminnar og að 

helsti uppgangur hennar hafi verið í borgarstjóratíð Ingibjargar Sólrúnar. Hann bætir þó 

við að það hafi alltaf verið mikill velvilji frá Markúsi Erni og það frá upphafi. Logi segir 

það hafa verið mjög umdeilt að Hitt húsið skyldi fá Geysishúsið undir starfsemi sína en 

að Ingibjörg Sólrún hafi staðið með forsvarsmönnum Hins hússins í því máli og hún 

hafi fylgst mjög vel með starfseminni og verið áhugasöm og mætt mjög oft á viðburði á 

þessum tíma.
186

  

Markús Heimir tekur í sama streng og segir Markús Örn hafa í rauninni tekið þessa 

hugmynd upp í borgarstjórn en að R-listinn hafi tryggt flutningana sem urðu til þess að 

hægt væri að reka ungmennahús eins og forsvarsmenn Hins hússins sáu það fyrir. 

Markús Heimir segir líkt og Logi að Ingibjörg Sólrún hafi iðulega tekið upp hanskann 

fyrir Hitt húsið og stutt það. Markús bætir við að sé einnig mikilvægt að eiga gott 

samband við minnihlutann í borgarstjórn svo hægt sé að láta hann halda pressu á 

meirihlutann í erfiðum málum.
187
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Gísli Árni er vel til þess fallinn að fjalla um þessi mál enda í miðri hringiðunni 

þegar Hitt húsið var stofnað sem tómstunda- og æskulýðsfulltrúi ÍTR. Hann talar um að 

stjórnmálamenn séu oft talsmenn ákveðinna hópa. Gísli segir um Júlíus Hafstein, 

fyrrverandi formann ÍTR og borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins:  

 

Júlíus var talsmaður íþróttahreyfingarinnar fyrst og fremst og 

lagði mikla áherslu á það kerfi sem var bara mjög þarft. En á 

meðan það kerfi var í uppbyggingu og fjármagn sem barst frá 

borginni var nýtt í það var Hitt húsið svolítið sett til hliðar og 

þær forvarnaraðgerðir sem alls staðar blasti við að þurfti að fara 

út í.
188

  

 

Gísli bætir við að Júlíus hafi talið að hægt væri að halda út æskulýðstarfi í Reykjavík 

með sjálfboðaliðum úr íþróttafélögunum og að þóknun þeirra yrði í formi framlags 

borgarinnar til íþróttafélaganna. Það gat ÍTR ekki sætt sig við og eftir nokkra fundarsetu 

um hvernig ætti að vinna með og fyrir ungt fólk hafi Júlíus, eftir fundi með þeim sem 

störfuðu að þessum málum, áttað sig á að ekki væri hægt að láta íþróttafélögin sjá um 

þetta. Gísli segir að Steinunn Valdís Óskarsdóttir hafi sýnt góðan skilning á starfseminni 

sem formaður ÍTR: „Hún hafði komið úr þessu félagslega umhverfi 

háskólasamfélagsins og kvennahreyfingarinnar en fulltrúar kvennalistans höfðu þrýst 

mjög á um að Hinu húsinu yrði komið á. Hún bar húsinu alltaf mjög vel söguna, 

starfseminni hérna og sá svona þessa ímynd.“
189

 

Ómar Einarsson, framkvæmdastjóri ÍTR, sagði að flutningur Hins hússins sýndi að 

starfsemi þess væri komin til að vera. Hann viðurkenndi að starfsemin hefði farið í gang 

á sínum tíma fyrir röð tilviljana og ÍTR hefði í raun lítið vitað hvað framtíðin myndi 

bera í skauti sér.
190

 Ómar talar um það hafi skipt litlu sem engu máli hver fer með völd í 

borginni hverju sinni. Ef það væri óánægja með starfsemi Hins hússins þá hefði það 

kristallast í fjárhagsáætlun borgarinnar hverju sinni að því leyti að ákveðnir 

rekstrarþættir væru teknir út. Fyrstu ár starfseminnar voru óróleikaár þar sem að 

starfsemin var enn tilraunaverkefni og því lítið svigrúm fyrir breytingar en Ómar segist 
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hafa fundið fyrir miklum pólitískum stuðningi frá borginni. Í tíð Ómars sem 

framkvæmdarstjóri ÍTR hafa verið margir borgarstjórar og ólíkir flokkar við völd en 

hann hafi ekki fundið fyrir neinum teljanlegum mun eftir því hver fer með völd.
191

 

Áhersla í starfsemi Hins hússins hefur alltaf verið og er enn á hvað sé ungu fólk 

fyrir bestu, hvort sem það er ráðgjöf, aðstoð við atvinnuleit eða forvarnarstarf. 

Tilgangurinn er alltaf að hafa ofan af fyrir ungu fólki svo það leiðist ekki inn á rangar 

brautir í lífinu. Þetta forvarnarstarf birtist í fjölda atvinnumálanámskeiða, listasýninga 

og annarra skemmtana. Það er því einkennilegt að hugur ráðamanna í borginni virtist 

vera sá að koma á fót ballstað fyrir ungt fólk, sem gæti mögulega skýrst af því að 

skilningurinn á þörfum ungs fólks er ekki meiri hjá ráðamönnum. Það varð Hinu húsinu 

til happs að það réð til sín gott fólk með góðar hugmyndir um hvernig best væri að 

vinna með ungu fólki. Góður kjarni starfsmanna var einn af lykilþáttum þess að 

starfsemin Hins hússins gekk eins vel og raun ber vitni í bland við þátttöku og 

frumkvæði ungmenna. Logi Sigurfinnsson sankaði að sér fólki með ýmsa 

sérfræðiþekkingu og var valinn maður í hverju rúmi; Markús Heimir Guðmundsson í 

menningar- og atvinnumálum, Margrét Sverrisdóttir í Evrópumálum, Björn 

Vilhjálmsson í fræðslumálum og fleiri góðir starfsmenn.
192

  

Fyllerí og ballmenning tröllreið vissulega starfseminni fyrsta árið eða svo en 

stjórnendum með sínar hugmyndir og hugsjónir með Loga Sigurfinnsson í broddi 

fylkingar tókst að lyfta ímyndinni á annað plan. Ball- og fyllerísstimpillinn máðist af 

fljótt, einna helst vegna þáttar Hins hússins í atvinnumálum ungs fólks. Með flutningum 

í nýtt húsnæði jókst starfsemin og urðu atvinnumálin enn viðameiri en áður ásamt því 

að öflugt menningarstarf ruddi sér til rúms og er það til umfjöllunar í næsta kafla, þar 

sem fjallað er um árin í Geysihúsinu.  
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4. Hitt húsið, Aðalstræti 2 og Vesturgötu 1, 1995–2002 

Flutningur Hins hússins í Geysishúsið í Aðalstræti var mikið hitamál innan 

borgarstjórnar og höfðu margir sterkar skoðanir á þeim. Logi talar um að það hafi verið 

andstaða innan ýmissa hópa vegna flutninga Hins hússins í þetta sögufræga hús, og 

nefnir hann meðal annars svokallaða „listaelítu“. Hann segir enn fremur að ákveðnar 

persónur hafi látið þessa andstöðu skýrt í ljós og sögðu flutninginn vera fásinnu og 

segist Logi hafa allt eins átt von á því að kveikt yrði í húsinu á fyrstu vikum starfsemi 

þess á nýja staðnum.
193

 Það var því pressa á starfsemi Hins hússins að standa sig og 

valda sínu hlutverki.  

Í kaflanum skoða ég þær áherslubreytingar sem urðu á starfsemi Hins hússins við 

flutninginn í Geysishúsið, hvernig Hitt húsið varð fyrirmynd Breta í atvinnumálum ungs 

fólks, blómstrandi menningarstarf og hvernig ráðamenn notuðu uppgang Hins hússins í 

pólitískum tilgangi. Við lok þess tímabils sem kaflinn fjallar um var aftur komið að 

flutningum Hins hússins og verður aðdragandi þeirra rakinn. 

Starfsemi Hins hússins var nú komið í eitt sögufrægasta hús miðbæjarins. Á árunum 

1779–1780 risu fyrstu húsin á lóðinni sem í dag er Aðalstræti 2. Þetta voru 

konungsverslanir sem fluttar voru frá verslunarstaðnum í Örfirisey. Árið 1848 var 

ákveðið að gefa götum í Reykjavík nafn og var fyrsta gatan nefnd Aðalstræti. Robert 

Tærgesen kaupmaður keypti gömlu verslunarhúsin og lét rífa þau og reisti húsið 

Aðalstræti 2 sem enn stendur í dag. Vladimir Fischer eignaðist húsið árið 1865 og rak 

þar verslun til ársins 1904 eða þegar H.P. Duus eignaðist eignir Fischers. Ári síðar lét 

hann byggja geymsluhús vestan við húsið sem stendur enn. Árið 1955 var verslunin 

Geysir stofnuð í húsunum og er húsið kennt við hana. Reykjavíkurborg keypti húsin 

árið 1992 og þremur árum síðar flutti Hitt húsið starfsemi sína þangað.
194

 

 

4.1. Flutningar og áherslubreytingar 

Þriðjudaginn 11. apríl 1995 flutti Hitt húsið í Geysihúsið en formleg opnun var 18. 

ágúst 1995, á 209 ára afmælisdegi Reykjavíkurborgar, og var opnunin hluti af 

                                                           
193

 Viðtal við Loga Sigurfinnsson, 25. október 2017. 
194

 Anna Lísa Guðmundsdóttir, Drífa Kristín Þrastardóttir og Guðný Gerður Gunnarsdóttir, „Ingólfstorg 

og nágrenni. Skrá yfir fornleifar og hús í vesturhluta Kvosar“, bls. 28; HH. Kynningarbæklingur 

Geysishúss. 



59 

 

afmælisdagskránni.
195

 Með flutningnum í Geysishúsið varð algjör bylting í 

vinnuumhverfi Hins hússins og voru markmið og hugmyndafræði mun greinilegri. Í 

greinargerð stuttu eftir flutningana segir Logi Sigurfinnsson að með flutningunum sé 

tekið stórt skref í að ákvarða hver markmið með starfinu eigi að vera og hvaða hlutverki 

starfsemin eigi að gegna. Hér á Logi fyrst og fremst við að Hitt húsið verði upplýsinga- 

og menningarmiðstöð en ekki skemmtistaður. Markmiðum með starfinu var skipt í 

þrennt: 1. Stuðla að því að veita ungu fólki aðstöðu og aðstoð við að hrinda 

hugmyndum sínum í framkvæmd. 2. Stuðla að upplýsinga- og fræðslustarfi til 

markhópsins ýmist sjálf eða í samstarfi við fagaðila. 3. Vera miðstöð úrræða 

Reykjavíkurborgar í atvinnumálum ungs fólks. Hugmyndafræðin var áfram sú að 

ungmennin sæju sjálf um það sem færi fram í Hinu húsinu með aðstoð starfsmanna. 

Þetta var þó að frátöldum úrræðum í atvinnumálum. Skipulögð dagskrá var lítil sem 

engin og þess í stað lögðu margir hendur á plóg og hjálpuðust að við ýmis verkefni og 

viðburði. Áhersla var lögð á það í starfsmannavali að starfsmenn byggju yfir 

mismunandi sérþekkingu, til dæmis í leiklist, tónlist, myndlist og hönnun.
196

 

Geysishúsið var stórt hús og með mikla sögu en Hitt húsið fékk ekki leyfi til að nota 

allt húsið undir starfsemi sína. Kjallarann og risið í Vesturgötu 1 fékk starfsemin aldrei 

að nýta og með herkjum fékk hún að nýta miðhæðina. Logi vissi ekki nákvæmlega 

hverju það sætti, en taldi það mögulega vera vegna neikvæðra viðhorfa til ungmenna. 

Hann rifjar þó upp að aðeins nokkrum mánuðum eftir að Hitt húsið flutti úr 

Geysishúsinu hafi verið komnar skrifstofur í risið og veitingastaður í kjallarann. Loga 

og starfsmönnum Hins hússins hafði verið sagt að engin starfsemi myndi fara þarna 

fram vegna eldvarna og friðlýsingar hússins. Minjavernd tók yfir rekstur hússins þegar 

Hitt húsið hvarf á braut og þá hafi verið gerðar breytingar á reglugerðum varðandi 

húsið. Logi telur þó að þetta hafi ekki beinlínis verið vegna viðhorfa til ungs fólks þótt 

þau hafi vafalaust spilað inn í að hans mati.
197

 

Upphaflega var ákveðið að verja 20 milljónum króna í breytingar á húsinu og ljóst 

var að eyða þyrfti meira á árunum þar á eftir í viðgerðir og breytingar í samræmi við 

hugmyndir starfsfólks. Markús Heimir er því sammála að ungu fólki hafi verið sýnd 
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mikil virðing með því að færa starfsemina niður í miðbæ. „Það voru ekki allir sammála 

um að slík starfsemi ætti heima í miðbænum, því fólki fannst að svona [starfsemi] ætti 

bara heima úthverfum; bara hávaði og læti og einhverjir rokktónleikar.“
198

 Markús og 

aðrir starfsmenn voru á því að starfsemi sem þessi ætti að vera í miðbænum en teygja 

anga sína í úthverfin og sinna þar líka að málefnum ungs fólks. Eðlilegast væri þó að 

heimastöðin væri í miðbænum.
199

 

Fjölmiðlar sýndu flutningnum mikinn áhuga og í viðtali við Loga sem birtist í 

Alþýðublaðinu vegna opnunarinnar tekur hann skýrt fram að Hitt húsið sé menningar- 

og upplýsingamiðstöð ungs fólks. Hann talar um að aukið verði við starfsemina frá því 

sem var í Þórskaffi. Ný upplýsingamiðstöð var strax tekin í notkun en þangað áttu ungt 

fólk að geta leitað með ýmiss konar mál sem því við kom. Einnig kom fram að árið þar 

á undan hefðu 70 þúsund gestir sótt í margvíslega starfsemi hússins.
200

  

Greina mátti mikinn hug og metnað í Loga og hans fólki í blaðaviðtölum í 

aðdraganda flutninganna og greinilegt að skipulag starfseminnar innanhúss hafi verið 

ákveðið fram í tímann. Logi talaði um að komið yrði á fót alhliða upplýsingaþjónustu 

fyrir ungt fólk í flestum málaflokkum þeim tengdum, þar á meðal í atvinnumálum og 

námsmöguleikum. Verkefninu Ungt fólk í Evrópu var fundinn staður í nýjum 

húsakynnum. Fjölnota salur var hugsaður undir starf fyrir fatlaða og sem aðstaða fyrir 

félög og samtök. Æfingaaðstaða hljómsveita fluttist út í Hafnarhús, áður voru 

hugmyndir uppi um að sú aðstaða yrði í kjallara hússins, en eins og áður segir fékk 

starfsemi Hins hússins ekki afnot af honum. Áhersla var á góða vinnuaðstöðu fyrir ungt 

fólk með tölvum og tækjabúnaði þar sem hægt var að sinna námi og ýmsum 

tómstundum á borð við ljósmyndun og kvikmyndagerð.
 201

 

Strúktúr Hins hússins var tekinn í gegn við flutninginn í Geysishúsið og 

starfseminni breytt. Tekin var upp deildaskipting og urðu til Menningardeild, 

Atvinnumáladeild og Upplýsingadeild. Þessum strúktúr hefur verið haldið allar götur 

síðan með nokkrum breytingum. Öllum böllum og samkomum þar sem áfengi var haft 

um hönd var hætt og þeirra í stað voru reglulega haldnir tónleikar og aðrir 
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menningartengdir viðburðir. Logi segir að Geysishúsið hafi uppfyllt allar þær kröfur og 

væntingar sem hann hafði til starfseminnar þegar hann hóf störf í Brautarholti 1991.
202

 

Ómar Einarsson rifjar upp að menn hafi fundið fyrir létti að losna undan því að reka 

skemmtistað í Brautarholti. Það hafi verið „tómt vesen“ að halda úti skemmtunum í 

stundum tveimur eða þremur samkomusölum og að vera komin í samkeppni við 

einkaaðila. Þar hafi verið flutt inn mikið áfengi þar sem húsið var oft leigt út vegna til 

dæmis árshátíða stofnana. Hann upplifði það sem svo að skemmtanalíf 

framhaldsskólanna væri orðið það öflugt að ekki væri þörf á að halda úti sérstökum 

skemmtunum í Hinu húsinu þar sem nægilegt framboði var til slíks.
203

 

 

4.2. Árangur í atvinnumálum ungs fólks vekur eftirtekt 

Eftir mikla þróun á starfsnámi Hins hússins var verkefnið fest í sessi árið 1996. Með 

nýrri upplýsingamiðstöð Hins hússins var aðgengi ungs fólks að nauðsynlegum 

upplýsingum um nám, atvinnutækifæri réttindi og fleiru stórbætt.
204

 Atvinnuleysi ungs 

fólks var áfram áhyggjuefni ráðamanna borgarinnar enda atvinnuleysi mikið meðal 

þessa hóps. Reykjavíkurborg treysti mikið á Hitt húsið til að mæta þessum vanda og 

aðstoða ungmenni á þessu erfiðum tímum og sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 

eftirfarandi um lausnir borgarinnar í grein frá 1996: „Reykjavíkurborg mætir 

atvinnuleysi ungs fólks með ýmsu móti og á hennar vegum er unnið fjölþætt 

brautryðjendastarf. Þetta er gert með markvissum hætti í gegnum Hitt húsið, 

Vinnumiðlun Reykjavíkurborgar og gegnum Atvinnu- og ferðamálastofu 

Reykjavíkur.“
205

 

Starfsnámið á þessum tíma fór þannig fram að þátttakendur sóttu námskeið í fjórar 

vikur sem voru ólaunað en þeir sem voru á atvinnuleysisbótum héldu þeim. Að 

námskeiðum loknum tók við launuð starfsþjálfun og var reynt að finna störf við hæfi hjá 

borgarstofnunum, félögum, menningarstofnunum og í Hinu húsinu.
206

 Á næstu árum 

fóru hundruð ungmenna í gegnum starfsnámið en forsenda fyrir þátttöku var að 
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ungmennið væri atvinnulaust, hefði verið á atvinnuleysisskrá um nokkurt skeið og að 

viðkomandi hefði að minnsta kosti 50% bótarétt.
207

 

Atvinnumál ungs fólks voru áfram sett á oddinn og voru kjarninn í starfsemi Hins 

hússins á þessum árum. Fólk á aldrinum 16-25 ára var fjórðungur allra atvinnulausra í 

Reykjavík, en þessi hópur á almennt litla möguleika á atvinnuleysisbótum því flestir 

innan hans eru nýskriðnir úr námi og hafa ekki unnið sér inn þennan rétt. Hlutfallið 

hefur þó sennilega verið hærra þar sem þarna er aðeins verið að tala um skráða 

atvinnulausa og nokkuð ljóst að ekki allt ungt fólk skráir sig atvinnulaust. Ítarlega var 

fjallað um atvinnuleysi ungs fólks í Vikublaðinu í maí 1995, stuttu eftir að Hitt húsið 

flutti. Um starfið sem unnið var segir Jakob Frímann Þorsteinsson, þáverandi 

fræðslufulltrúi Hins hússins:  

 

Ungmennin sem til okkar koma hafa sum verið lengi án vinnu ... 

Atvinnuleysið dregur úr þeim allan þrótt. Þau þurfa því stuðning 

við að koma sér af stað, læra að vakna á morgnana og rífa sig á 

fætur. Þau þurfa að vakna til lífsins. Hitt húsið heldur námskeið 

fyrir ungt fólk í atvinnuleit og býður upp á átaksvinnu í nokkra 

mánuði að þeim loknum. Þetta er tímabundin aðstoð en þegar 

henni lýkur viljum við að þátttakendurnir verði komnir í þann 

farveg að þeir sjái einhverja framtíðarvon.
208

 

 

Nokkur þeirra sem tóku þátt í starfsnáminu sögðu frá reynslu sinni af Hinu húsinu í 

greininni „Úr skugga atvinnuleysis“. Ung kona, Áróra, hafði þetta að segja: „Mér hefur 

verið boðið að fá vinnu í átaksverkefni þegar ég lýk námskeiðinu í Hinu Húsinu en ég er 

þegar búin að fá loforð um annað starf sem er betur borgað og ég ætla að taka það. En 

námskeiðið gagnaðist mér. Það gaf mér ástæðu til að vakna á morgnana. Ég held líka að 

það sem ég er að læra hjálpi mér í framtíðinni.“ Annar viðmælandi, Þröstur, segir: 

„Námskeiðið í Hinu Húsinu hefur meðal annars gagnast mér að því leyti að ég þekki 

betur rétt minn í atvinnu- og bótamálum. Á námskeiðinu er líka kennt hvernig best er að 

sækja um vinnu.“ Þá segir Höskuldur frá því hvernig hann fékk tímabundna vinnu við 
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að hjálpa til við breytingar á Geysishúsinu.
209

 Atvinnuleysi er ekki gott ástand og flestar 

sögurnar í greininni eru á þá leið að þetta hafi verið ungt fólk sem vildi vinna en fékk 

enga vinnu. Viðmælendur greinarinnar óttuðust göt í ferilskránni en töldu að þátttaka í 

námskeiðum Hins hússins sýndi atvinnurekendum fram á vilja þeirra til vinnu. Nokkur 

ungmennanna vildu ekki koma fram undir nafni því þau skömmuðust sín fyrir 

atvinnuleysið. Allir viðmælendur eru sammála um ágæti starfsfólks námskeiðanna og 

hrósa þeim fyrir að vera gagnleg og fjölbreytt.
210

 

Átak Hins hússins í atvinnumálum varð á endanum til þess að Hitt húsið hætti að 

vera tilraunaverkefni, Logi rifjar þetta upp: 

 

Í rauninni kannski fastnegldist þetta þarna algjörlega þegar við 

fórum af stað með námskeiðin fyrir atvinnulausa, breytum í 

rauninni tómstundanámskeiðunum í bara heilsdagsnámskeið í 

ákveðið margar vikur og þá með starfsþjálfun, fórum í samstarf 

með fullt af fyrirtækjum bara, innan borgar og utan, sem voru þá 

með starfsþjálfunarpláss fyrir okkur, sem sagt fengu þá 

starfsmenn í einhverja ákveðið marga mánuði og við greiddum 

fyrir þá og voru á launaskrá hjá okkur.
211

 

 

Gestur Guðmundsson gerði ítarlega úttekt á starfsnámi Hins hússins árið 1997 að beiðni 

ÍTR og Atvinnu- og ferðamálanefnd Reykjavíkurborgar. Í niðurstöðum Gests segir 

meðal annars að þátttakendur starfsnámsins hafi oftar en ekki litið á það sem vakningu 

og nokkrir viðmælendur Gests segja námið hafa gerbreytt lífi sínu. Niðurstöður Gests 

voru þær að Hitt húsið næði vel til markhóps síns, en tekur fram að áhersla 

Vinnumiðlunar hafi verið að þrýsta ekki á fólk til að skrá sig í starfsnám og þar af 

leiðandi líklegt að þeir sem voru hvað áhugalausastir um að bæta hag sinn sætu heima. 

Helstu vankantar starfsnámsins var starfsþjálfunin sjálf en nokkrir þátttakendur 

gagnrýndu hana og töldu hana þó engu að síður vera til góðs.
212
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Í mars 1998 samþykkti borgarráð að flytja Vinnumiðlun skólafólks í Hitt húsið en 

málaflokkurinn hafði áður verið undir Vinnumiðlun Reykjavíkurborgar.
213

 Markmið 

vinnumiðlunarinnar var að útvega einstaklingum störf við hæfi og draga úr skaðlegum 

áhrifum atvinnuleysis. Vinnumiðlun Reykjavíkurborgar var með nokkra málaflokka á 

sínum snærum eins og almenna vinnumiðlun og vinnumiðlun fyrir fatlaða.
214

 Af góðum 

árangri starfsnámsins að dæma má telja að það hafi verið rökrétt skref að færa 

vinnumiðlun skólafólks í Hitt húsið. 

Árið 1999 byrjaði Gestur Guðmundsson á nýju rannsóknarverkefni sem hann 

kallaði „Breytt umskipti til fullorðinsaldurs“ og gaf út skýrslur 1999 og 2002. Verkefnið 

var styrkt af Vísindasjóði Rannsóknarráðs og Reykjavíkurborg. Rannsókn Gests hafði 

það almenna markmið að „... varpa ljósi á helstu breytingar sem ungdómsskeiðið á 

Íslandi hefur tekið í lok 20. aldar. Verkefnið hefur jafnframt það þrengra markmið að 

skoða nánar vanda þess stóra hóps sem fer út á vinnumarkað án formlegra námsloka í 

framhaldsskóla.“
215

 Þennan brottfallshóp ungmenna setur Gestur í samhengi við 

starfsnám Hins hússins í rannsókn sinni og kannar áhrif námsins á hópinn. Áherslur 

starfsnámsins þegar þarna var komið sögu voru ekki ósvipaðar þeim sem voru í upphafi 

en þær fólust í sjálfsstyrkingu, raunsæju sjálfsmati og hagnýtri færni.
216

 

Gestur studdist við eldri rannsóknir sínar á starfsnáminu í bland við nýjar 

rannsóknir en árangur starfsnáms Hins hússins var mældur þannig að Gestur skoðaði 

heildaratvinnuleysi ungmenna ári eftir að starfsnámi lauk, bæði hjá þeim sem tóku þátt í 

því og þeim sem gerðu það ekki. Niðurstaðan var sú að þeir sem kláruðu starfsnámið 

voru að meðaltali atvinnulausir í 13 vikur að því loknu en samanburðarhópurinn í 22 

vikur. Jákvæðar niðurstöður starfsnámsins jukust enn frekar með fleiri gögnum og 

langflestir þátttakendur mátu námskeiðið sem afar jákvætt. Gestur skipti þátttakendum í 

þrjá hópa: þá sem upplifðu starfsnámið sem vendipunkt í sínu lífi og áttuðu sig jafnvel á 

nýjum farvegi í lífinu, þá sem upplifðu reynsluna af starfsnáminu sem jákvæða en þó 

ekki afgerandi og svo þá sem höfðu takmarkað gagn af starfsnáminu.
217
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„Hitt húsið orðið að fyrirmynd hjá Bretum“ var fyrirsögn greinar í Morgunblaðinu 

14. desember 1997.
218

 Aðdragandi þess var að árið 1997 kom til Íslands hópur breskra 

fulltrúa Youth Clubs UK á vegum Samtaka félagsmiðstöðva á Íslandi (Samfés). Youth 

Clubs UK eru rótgróin góðgerðasamtök sem teygja anga sína til félagsmiðstöðva á 

öllum Bretlandseyjum.
219

 Hópurinn fékk kynningu á starfsemi Hins hússins og 

framkvæmdastjóri Youth Clubs UK, John Bateman, hreifst mjög af átaki Hins hússins 

gegn atvinnuleysi ungs fólks og þá sérstaklega starfsþjálfunarnámskeiðunum. Áætlað 

var að hrinda af stað þriggja ára áætlun gegn atvinuleysi ungs fólks í ríkisstjórn Tonys 

Blairs undir heitinu „New Deal“ og var áætlað að hún fengi 5,6 milljóna punda 

fjárveitingu. Einn af fjórum þáttum þessarar áætlunar var starf hjá sjálfboðaliðafélögum 

á borð við æskulýðs- og íþróttafélög. Hvert félag fengi 80-120 pund á viku til að greiða 

laun og fjárveitingu til þjálfunar starfsmanna. Þessi þáttur var útfærður að fyrirmynd 

starfsþjálfunarnámskeiða Hins hússins.
220

 John Bateman, sem áður hafði farið vítt og 

breitt um Evrópu að kynna sér ungmennastarf, kynnti námskeið Hins hússins fyrir 

breskum stjórnvöldum og lagði fram tillögur að sams konar starfsemi í nánast óbreyttri 

mynd.
221

 Eftir heimsóknina til Íslands sendi Bateman Gísla Árna bréf þar sem hann 

þakkaði kærlega fyrir fræðsluna um starfsnámið og sagði að það hefði strax verið útbúin 

skýrsla um starfsnám Hins hússins, en Bateman gerði upptökur á öllum kynningum á 

verkefninu.
222

 

Á þessum tíma vann Verkamannaflokkur (e. Labour Party) Tonys Blairs stórsigur í 

bresku kosningunum og batt enda á 18 ára stjórnarsetu Íhaldsflokksins (e. Conservative 

Party) í Bretlandi. Ríkisstjórn Blairs bauð upp á nýjar nálganir í fjárveitingum hins 

opinbera og eitt af því sem kallað var eftir var hvernig frjáls félagasamtök gætu komið 

að því að þróa vettvang sem væri óformlegt nám en jafnframt starfsþjálfun, í raun sama 

hugmyndafræði og var í Hinu húsinu.
223

 

Ríkisstjórn Tonys Blairs féllst á tillögu Batemans en gerði þann fyrirvara á að 

samtök atvinnurekenda í Bretlandi yrðu að koma með ákveðinn hluta fjármagns í þetta 
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verkefni því fyrirséð var að kostnaður vegna verkefnisins yrði mikill. Að sögn Gísla 

Árna Eggertssonar voru samtök atvinnurekanda í Bretlandi ekki tilbúin að fjármagna 

þessa hugmynd í þeirri mynd sem hún birtist þeim, sem var í raun nákvæmlega sú sama 

og Bateman kynntist í Hinu húsinu. Síðar þróaði Youth Clubs UK annan vinkil á 

hugmyndina, fór í viðræður við sveitarfélögin og ýmsa skóla um sambærileg úrræði sem 

fólu í sér stuðning við nám, óformlegt nám og starfsþjálfun og þróaði mörg þannig 

verkefni.
224

  

Þá var starfsfólki Hins hússins einnig boðið á ráðstefnu samtaka æskulýðsmiðstöðva 

í Evrópu í Birmingham til að kynna starfsnámið og aðra starfsemi Hins hússins.
225

 Með 

þessari miklu viðurkenningu varð öllum ljóst að Hitt húsið sem ungmennahús hefði 

staðið sig vel og stæði framarlega í atvinnumálum ungs fólks í Evrópu og þekking þess 

orðin að útflutningsvöru. Starfsnámið var einnig orðið að vissum kjarna í starfsemi Hins 

hússins, enda fóru þar í gegn hundruð ungmenna á ári hverju. 

Fyrirmyndir að þessu starfsnámi fyrir ungt fólk í Hinu húsinu voru sóttar hingað og 

þangað. Logi Sigurfinnsson segir að það sé ekki þannig að þau í Hinu húsinu hafi 

fundið upp á þessu algjörlega sjálf, heldur hafi þau soðið saman hugmyndir frá öðrum 

ungmennahúsum, þá einkum Fryshuset í Stokkhólmi og Urkraft í Skellefteå í Svíþjóð, 

og það hafi ekki verið neitt leyndarmál.
226

 Það liggi í augum uppi að tekist hafi á 

skilvirkan hátt að bregðast við slæmu atvinnuástandi ungs fólks. 

Hitt húsið varð ekki aðeins að fyrirmynd hjá Bretunum því á þessum tíma var líka 

farið að gæta áhuga hjá öðrum sveitarfélögum að koma upp eigin ungmennahúsum. Í 

Feyki, fréttablaði á Norðurlandi vestra, birtist grein þar sem lýst var yfir áhyggjum af 

hagsmunum ungs fólks. Greinarhöfundur vill að sveitarfélög þar beiti sér fyrir að koma 

til móts við ungt fólk sem hefur önnur áhugamál en íþróttir og komi upp starfsemi þar 

sem ungt fólk fái að sinna sínum áhugamálum og sjái sjálft um skipulagningu 

starfseminnar. „Fyrirmyndin að svona stað er til hér á Íslandi. Hitt húsið í Reykjavík, 

staður sem byrjaði smátt en sló í gegn hjá unga fólkinu og er nú rekinn með miklum 

blóma.“
227

 Í Vestmannaeyjum var það sama uppi á teningnum. Ungir skipuleggjendur 

goslokahátíðar þar í bæ höfðu breytt gömlu veiðarfærahúsi í aðstöðu fyrir ungt fólk og 
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æfði þar götuleikhús atriði fyrir hátíðina. Þeir sögðu „...að hugmyndin um notkun á 

húsinu gengi út á að nýta það á sambærilegan hátt og Hitt húsið í Reykjavík.“
228

 

Akraneskaupstaður íhugaði á sama tíma kaup á húsi undir tómstundastarfsemi þar í bæ: 

„Þarna er hugmyndin að auka við starfsemina eitthvað í líkingu við Hitt húsið í 

Reykjavík“ sagði rekstrarstjóri félagsmiðstöðvarinnar Arnardals þar í bæ.
229

 Á fyrsta 

áratug 21. aldar opnuðu fleiri ungmennahús um land allt eins og kemur fram síðar. 

R-listinn eignaði sér oft heiðurinn að Hinu húsinu þar sem hann kláraði flutninginn í 

Geysishúsið og vegna aðildar Ingibjargar Sólrúnar að stofnun Hins hússins á níunda og 

tíunda áratugnum eins kemur fram í kafla 2.3. Á tveggja ára afmæli R-listans voru talin 

upp nokkur atriði í grein sem birtist í Vikublaðinu sem þóttu hafa skarað fram úr á þeim 

stutta tíma sem R-listinn hafði verið við völd í borginni. Í greininni segir um 

æskulýðsmál: „Í æskulýðsmálum hefur orðið ákveðin hugarfarsbreyting. Skal fyrst telja 

upp Hitt húsið, en starfsemi unga fólksins þar að tómstundarmálum, vímuvarnarmálum 

og atvinnumálum hefur vart farið fram hjá nokkrum borgarbúa.“
230

 Ásdís Olsen, fyrrum 

aðjúnkt við Háskóla Íslands og fjölmiðlafræðingur, sagði eftirfarandi um Hitt húsið í 

aðsendri grein í Morgunblaðinu sagði Hitt húsið vera „…stærsta rósin í hnappagati 

Reykjavíkurlistans“ og sagði þar fara fram besta og mikilvægasta starf borgarinnar. Þá 

segir hún að fyrir tilstilli hins margþátta starfs og fjölbreyttrar aðstöðu starfseminnar 

hafi ungt fólk fengið jákvæðari umfjöllun í fjölmiðlum en áður.
 231

 

Fastur liður í kosningabaráttu er að frambjóðendur sendi frá sér greinar um ýmis 

málefni í dagblöð. Á þessu varð engin breyting fyrir sveitarstjórnarkosningar árið 1998. 

Steinunn Valdís Óskarsdóttir, frambjóðandi R-listans, vildi nota áhuga ríkisstjórnar 

Tonys Blairs á starfsþjálfunarnámskeiðum Hins hússins í sinni kosningabaráttu. Hún 

vildi senda út fréttatilkynningu með fyrirsögninni: „Tony Blair elskar Hitt húsið“ þegar 

ljóst var að tillagan hefði hlotið góðan hljómgrunn ytra. Gísli Árni tók saman 

fréttatilkynningu og lét nægja að hafa titilinn: „Hitt húsið flytur út sérþekkingu (eða 

Ríkisstjórn Tony Blair hrifin af Hinu húsinu).“
232

 Fleiri frambjóðendur R-listans nýttu 

sér velgengni Hins hússins og eignuðu flokknum heiðurinn. Magnea Marinósdóttir, 
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frambjóðandi í prófkjöri R-listans, sagði að tilurð Hins hússins væri til merkis um hvers 

megnugur flokkurinn væri og benti þar einkum á árangurinn í atvinnumálum ungs 

fólks.
233

 Annar frambjóðandi R-listans, Kristín Blöndal, gerði starfsemi Hins hússins að 

umræðuefni sínu og talaði um hinn umdeilda flutning starfseminnar úr Þórskaffi í 

Geysishúsið. Hún segir R-listinn hafi staðið fast á því að flytja starfsemina „...þrátt fyrir 

kröftug mótmæli og hrakspár sjálfstæðismanna“ og að unga fólkið hafi sýnt að það 

kunni að meta hið sögufræga hús með fjölbreyttri og árangursríkri starfsemi.
 234

  

Eins og fram hefur komið hefur forsvarsmönnum Hins hússins og ÍTR hverju sinni 

ekki þótt skipta máli hver fer með völd í borginni. Það er ekkert nýtt að stjórnmálaöfl 

reyni að nýta það sem vel gengur sér í hag. Tilgangurinn hér er að sýna hve vel tókst til 

í Hinu húsinu á þessum árum eftir flutninginn í Geysishúsið. Því er ekki að neita að R-

listinn stóð þétt að baki starfseminnar þegar hún flutti úr Brautarholti og veitti Hinu 

húsinu mikið aðhald í valdatíð flokksins. En þá má heldur ekki gleyma að starfsemi 

Hins hússins fór af stað í valdatíð Sjálfstæðismanna og Markús Örn Antonsson 

borgarstjóri, reyndist öflugur bakhjarl eins og komið hefur fram. 

 

4.3. Menningarstarfsemi blómstrar og önnur verkefni á Geysisárunum 

Við komuna í Geysishúsið varð til Menningardeild Hins hússins. Í forsvari fyrir hana 

var Ása Hauksdóttir sem tók til starfa í Hinu húsinu í sumarlok 1995 og hefur starfað 

við deildina allar götur síðan. Stærstu verkefni Menningardeildar í gegnum tíðina hafa 

verið listsmiðjur fyrstu árin, og svo Götuleikhúsið og skapandi listhópar sem starfað 

hafa til fjölda ára. Þegar Ása tók til starfa var Hitt húsið með góða aðstöðu í 

Hafnarhúsinu við Tryggvagötu þar sem nú er Listasafn Reykjavíkur. Þar var rekin 

listsmiðja fyrir ungt fólk en þá var enn mikið atvinnuleysi meðal ungs fólks.  

Listsmiðjan var eitt af atvinnuúrræðum Hins hússins og var af sama toga og 

starfsnámið en um var að ræða sex mánaða úrræði. Fyrsti mánuðurinn fór í 

sjálfsstyrkingarnámskeið en að honum loknum tóku við fimm mánuðir af vinnu í 

listsmiðjunni þar sem ungu fólki var útveguð vinna eftir áhugamálum. Í listsmiðjunni 

var ekki eingöngu starfstengt úrræði því aðstaðan var einnig opin fyrir ungt fólk til að 

skapa hvers kyns list. Þá var þar æfingaaðstaða fyrir hljómsveitir og gátu allt að níu 
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hljómsveitir æft sig á sama tíma gegn vægu gjaldi eftir að dagsstarfi listsmiðjunnar lauk. 

Götuleikhúsið var líka með aðstöðu á sama stað og var með stórt rými, 2-300 fermetra, 

þar sem var búningageymsla og verkstæði til að smíða leikmuni og leikmyndir til 

dæmis.
235

 Árið 1997 var ákveðið að Listasafn Reykjavíkur skyldi opna í Hafnarhúsinu 

og ljóst að listsmiðjan þyrfti frá að hverfa.
236

 Hitt húsið yfirgaf Hafnarhúsið árið 1998 

en Listasafn Reykjavíkur tók formlega til starfa árið 2000.
237

 Listsmiðjan lagðist af þar 

sem atvinnuástand var orðið ívið betra en áður og ekki reynt að finna henni nýjan 

samastað. Hitt húsið missti einnig þarna aðstöðu sína fyrir hljómsveitir og 

Götuleikhúsið. Síðar fékk Götuleikhúsið svo húsnæði að Lindargötu 48 sem var um 200 

fermetrar að stærð.
238

 

Götuleikhúsið hefur starfað í núverandi mynd frá árinu 1994. Í Götuleikhúsinu er 

alla jafna einn leikstjóri og svo hópur ungmenna á aldrinum 17-25 ára sem sjá um 

handrit, búningahönnun og annað tilfallandi. Markmið Götuleikhússins er að gleðja 

borgarbúa og gefa borginni lit og sjá um alls kyns uppákomur, til dæmis á 17. júní og á 

Menningarnótt.
239

  

Skapandi listhópar Hins hússins eru starfsvettvangur fyrir ungt fólk á aldrinum 17-

25 ára sem hefur áhuga á að vinna við hverskyns list. Listhóparnir, sem einnig eru 

stundum kallaðir skapandi sumarstörf, hófu göngu sína árið 1997. Í upphafi árs sækja 

ýmsir hópar um aðstoð við að koma hugmyndum og verkefnum sínum í framkvæmd og 

úthlutunarnefnd fer síðan yfir umsóknirnar og þeir sem eru valdir eru síðan ráðnir til 

starfa í átta vikur yfir sumartímann. Hitt Húsið greiðir þeim laun og aðstoðar á 

margvíslegan hátt og er fjöldi hópa breytilegur frá ári til árs.
240

 Munurinn á 

Götuleikhúsinu og listhópunum er að í leikhúsinu starfa ungmennin undir leikstjóra en í 

listhópum skapa ungmennin sín eigin verkefni. Þar er hvatt til frumkvæðis og 

nýsköpunar, lýðræðislegrar þátttöku ungs fólks og það mótar sitt eigið verkefni alfarið 

sjálft. Allar listir eru undir í listhópunum, svo sem dæmis tónlist, leiklist, ritlist, dans, 

myndlist, ljóðlist og svo framvegis.
241
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Allmargir listamenn hafa verið í listhópum Hins hússins og Götuleikhúsinu. Ása 

talar um að þegar hún fer í Borgarleikhúsið, Þjóðleikhúsið eða hvaða atvinnuleikhús 

sem er þá telur hún líklegt að um 70% leikenda hafi haft viðkomu í Menningardeild 

Hins hússins. Hún tekur sem dæmi leikhópinn Vesturport, sellóleikarann Hildi 

Guðnadóttur, dansarann Ernu Ómarsdóttur og hljómsveitirnar Mammút, Agent Fresco 

og Of Monsters and Men og þá var tímaritið The Reykjavík Grapevine upprunalega 

skapandi listhópur.
242

 Þessi fáu dæmi sýna fjölbreytileika listhópana sem veitti þessum 

listamönnum tækifæri til að stíga sín fyrstu skref innan sinnar listar í launaðri 

sumarvinnu. 

Í Geysishúsinu var góð aðstaða fyrir tónleikahald. 15. september 1995 voru í fyrsta 

skipti haldnir svokallaðir Síðdegistónleikar í Hinu húsinu sem áttu eftir að vera 

vikulegur og ókeypis liður í starfsemi hússins á föstudögum um árabil. Fyrsta 

hljómsveitin sem lék á slíkum tónleikum var Sigur Rós.
243

 Skipuleggjendur tónleikanna 

voru fyrst um sinn ungir tónlistarmenn: Birgir Örn Steinarsson og Birgir Örn 

Thoroddsen, og voru þeir nafnar aðstoðaðir af Ásu Hauksdóttur. Í viðtali vegna 

tónleikanna sögðu þeir: „Það er alltaf fullt af krökkum niðri í bæ á föstudögum að gera 

ekki neitt og það er því ágætis grundvöllur fyrir alls konar uppákomur á þessum tíma, til 

dæmis til að kynna tónleika sem síðan eru haldnir um kvöldið eða um helgina eða vera 

með alls konar uppákomur.“ Þeir höfðu báðir unnið að skipulagningu opnunarhátíðar 

Hins hússins sumarið áður og kviknaði hugmyndin þá.
244

 Markmið tónleikanna var að 

þeirra sögn að veita hljómsveitum tækifæri á að koma sínu efni á framfæri og koma 

fram.
245

 Ása talar um að tónleikar seinni hluta föstudags þóttu henta vel fyrir ungt fólk 

sem var að klára skóla- eða vinnuvikuna og gat farið á tónleika í upphafi helgar. 

Tónleikarnir nutu mikilla vinsælda um tíma og yfir sumartímann voru síðdegistónleikar 

haldnir í samstarfi við Rás 2 og fjarskiptafyrirtækið Tal á Ingólfstorgi.
246

  

Aðsóknin átti síðar eftir að dala og þurftu starfsmenn Menningardeildar að setjast 

niður og hugsa hverju sætti og hvort það væri mögulega eitthvað í lífsháttum ungs fólks 

sem væri að breytast. Ása og hennar fólk komust að því að best væri að seinka 
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tónleikunum og halda þá á föstudagskvöldum og var þessi breyting gerð árið 1998 undir 

hinu nýja nafni Föstudagsbræðingur. Starfsfólk Hins hússins hafði tekið eftir að 

áfengisneysla hjá 16-20 ára ungmennum var að aukast og var því hugmyndin að hafa 

svokallaða „pöbbastemningu“ í Hinu húsinu þótt áfengi væri að sjálfsögðu ekki 

leyfilegt. Ása minnist þessara tónleika þannig að það hafi alltaf verið troðfullt út úr 

dyrum og dúndrandi tónlist til miðnættis. Mikill hávaði hlaust af tónleikunum og var 

nokkrum sinnum kvartað undan hávaða. Geysishúsið er timburhús og því ómaði 

tónlistin um nálæg hverfi. Rof varð á Föstudagsbræðingnum vegna hávaðakvartana og 

framkvæmda á Geysishúsinu.
247

 

Aftur var breytinga þörf og varð til Fimmtudagsforleikur og voru þeir tónleikar á 

fimmtudögum frá klukkan átta á kvöldin. Ása segir að það hafi verið gert eftir að 

fimmtudagskvöld tóku að verða hluti af skemmtanahelgum fólks. Um tónleikaröðina 

segir Ása: 

 

Nafnið [Fimmtudagsforleikur] er komið til af því að þá oft á 

tíðum var verið að byrja á börum borgarinnar frá klukkan ellefu 

og við værum svona forleikur fyrir það áður en allir fóru út á 

lífið á opinbera bari. Við þurfum að aðlaga okkur að því og 

getum ekki stungið höfðinu í sandinn með að ungt fólk, 

sérstaklega á aldrinum 18-22 ára, er farið að fá sér bjór á 

tónleikum og þar af leiðandi hefur okkar tónleikahald farið eftir 

því hversu öflug aðstaða er úti á börunum fyrir tónleikahald.
248

 

 

Fyrsti Fimmtudagsforleikurinn var haldinn á Geysi-Kakóbar 21. febrúar 2002 en voru 

svo eftir það haldinn í núverandi heimkynnum Hins hússins í Pósthússtræti.
249

 Ása talar 

um að tónleikahald í Reykjavík hafi ekkert verið sérstakt á þessum tíma. Það hafi mest 

verið um diskótek og plötusnúða en ekki jafn mikið um lifandi tónlist og í dag. Hún 

segir það mikilvægt að Hitt húsið sé með bestu tæki og tól, aðstöðu og góða ímynd svo 

það verði eftirsóknarvert fyrir ungt fólk að fá að spila í Hinu húsinu.
250

 Hér verða tekin 
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til nokkur verkefni Hins hússins á Geysisárunum til að sýna þá fjölbreyttu starfsemi sem 

þar þreifst. 

Í Geysishúsinu var opnað kaffihús sem nefndist Geysir-Kakóbar. Það var innréttað 

eins og lítill veitingastaður með eldhúsi og aðstöðu fyrir ungt fólk til að borða nesti, 

drekka kaffi og njóta samveru með öðrum. Þar var svið og ágætis aðstaða fyrir tónleika 

og aðrar uppákomur. Ýmis rekstrarform voru reynd en mikið fjármagn og framkvæmdir 

fóru í kaffihúsið, til dæmis var eitt sumarið ráðinn ítalskur kokkur sem eldaði 

hádegismat. Lagt var upp með að samtök og félög ungs fólks sæju um reksturinn. Það 

gekk ekki nógu vel og rekstrarstjóri Hins hússins, Ragnheiður Árnadóttir, sá nánast ein 

um rekstur staðarins. Kaffihúsið varð það vinsælt að kaffihús í nágrenni Geysishúsið 

hótaði kæru þar sem rekstur kaffihússins væri ólögmætur og í samkeppni við önnur 

kaffihús borgarinnar. Rekstri kaffihússins var hætt eftir þetta þar sem einnig voru miklar 

framkvæmdir á húsinu hafnar á þessum tímapunkti þar sem uppi voru hugmyndir um að 

Hitt húsið færi úr Geysishúsinu.
251

 Síðasta ár starfseminnar í Geysishúsinu var allt 

tónleikahald flutt á Ægisgötu vegna þess að tónleikaaðstaðan var ónothæf sökum 

framkvæmda.
252

 

Jafningjafræðsla framhaldsskólanema hóf starfsemi sína árið 1996 og hefur allar 

götur síðan verið með aðsetur sitt í Hinu húsinu og hefur starfsmaður hússins 

verkefnastjórn með því. Jafningjafræðslan var sett af stað sem forvörn gegn fíkniefnum 

en helstu verkefni hennar voru að jafnaldrar fræði hverjir aðra um skaðsemi og áhrif 

áfengis og annarra vímuefna til að reyna að draga úr neyslu ungs fólks. Hópur 

ungmenna er valinn til að verða fræðarar og fræða jafnaldra sína og er verkefni í gangi 

allt árið um kring.
253

  

Starf með fötluðum jókst á þessum árum. Sérstök félagsmiðstöð fatlaðra, Tipp topp, 

var þá starfrækt og tilheyrði Menningardeild hússins. Að jafnaði var opið starf með 

fræðslu og skemmtunum tvö kvöld í viku í Tipp topp. Markmiðið með starfinu var að 

auðvelda ungu fötluðu fólki að umgangast jafnaldra sína í frítíma og stuðla að því að 
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ungt fólk stundi tómstundir saman í Hinu húsinu, óháð fötlun.
254

 Árið 2000 varð starfið 

að sjálfstæðri deild innan Hins hússins undir nafninu Sérsveitin.
255

 Meginmarkmið 

Sérsveitarinnar var að styðja hinn fatlaða einstakling til sjálfstæðis og í samskiptum við 

aðra. Það var gert með öflugu frístundastarfi sem reynt var að sníða að þörfum hvers og 

eins. Sérsveitin átti eftir að stækka á komandi árum með auknum fjárveitingum og voru 

margir klúbbar innan deildarinnar í lokuðu félagsstarfi starfræktir, þar á meðal 

skákklúbbur, söngklúbbur og spunaklúbbur, en opna kvöldstarfið hélt einnig áfram.
256

 

Starf með fötluðum átti eftir að taka stakkaskiptum með tilraunaverkefni sem var 

frístundastarf fatlaðra í dagsstarfi Hins hússins, en því eru gerð ítarleg skil í kafla 5.3. 

Verkefnið Ungt fólk með ungana sína hófst á vormánuðum 2001. Markmið 

verkefnisins var að veita ungum og verðandi foreldrum á aldrinum 16-25 ára tækifæri á 

að kynnast öðrum í sömu sporum, deila reynslu og hittast með börnin.
257

 Hugmyndin 

var að styðja við unga foreldra með fjölbreyttum námskeiðum þar sem kynnt var ýmis 

tækni við barnauppeldi, svefnvenjur, ungbarnanudd og skyndihjálp svo eitthvað sé 

nefnt. Þá var einnig haldinn barnafatamarkaður.
258

 Verkefnið var lengi í gangi en var 

lengst af í Pósthússtræti, þar sem Hitt húsið átti eftir að flytja starfsemi sína. 

Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir (FKB) opnuðu móttöku og símaráðgjöf í 

Hinu húsinu í ágúst 1995 eða fljótlega eftir flutninginn í Geysishúsið, en FKB var 

samstarfshópur lækna, hjúkrunarfræðinga, ljósmæðra og félagsráðgjafa.
259

 Þar var boðið 

upp á ráðgjöf fyrir ungt fólk um kynlíf, getnaðarvarnir og barneignir. Í upphafi var opið 

einu sinni til tvisvar í viku í fjóra tíma í senn og fólst þjónustan einkum í viðtölum og 

símaráðgjöf. Fljótlega tókst þó að auka þjónustuna þannig að ráðgjafi á vegum FKB var 

alltaf tiltækur á bakvakt og höfðu samtökin sérstakt herbergi til afnota. Herbergið var 

innréttað af ungmennunum sjálfum til að höfða sem best til notenda ráðgjafarinnar.
260

 

Þessi ráðgjöf er grunnurinn að því sem síðar varð Tótalráðgjöf sem fjallað verður um í 

kafla 5.1. 
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Árið 2001 sá Hitt húsið í fyrsta sinn um framkvæmd 17. júní hátíðarinnar í 

Reykjavík fyrir hönd þjóðhátíðarnefndar.
261

 Hinu húsinu var ætlað að halda í hefðir en 

að sama skapi gera hátíðina fjölbreyttari. Það tókst með aðstoð ýmissa fyrirtækja og 

félagasamtaka og var Götuleikhús Hins hússins nýtt til hátíðahalda. Framkvæmdin þótti 

takast vel og átti Hitt húsið eftir að sjá um hátíðahöld 17. júní til ársins 2016.
262

 

Brú milli menningarheima var hópastarf ætlað fólki af erlendum uppruna, sem 

búsett er hér á landi. Verkefnið hóf göngu sína 1999 og var ætlað að rjúfa einangrun 

þessa hóps og styrkja hann í aðlögun. Að verkefninu stóðu þróunarsvið Félagsþjónustu 

Reykjavíkur, Miðstöð nýbúa og ÍTR. Verkefnið átt að virka sem hvatning fyrir hópinn 

að stunda nám og eins að efla íslenskukunnáttu þátttakenda. Meginmarkmiðið var að 

stuðla að aðlögun útlendra ungmenna að íslensku samfélagi.
263

 

Félög og félagasamtök héldu áfram að leigja aðstöðu í Hinu húsinu og voru þar 

Samtök félagasmiðstöðva á Íslandi (Samfés) og Félag framhaldsskólanema áberandi. 

Sambúð ólíkra verkefna í Geysishúsinu gekk ekki alltaf vel fyrir sig. Geysishúsið var 

gamalt timburhús og sást á milli þilja á stöku stað. Þannig að þegar það voru til dæmis 

háværir rokktónleikar á Kakóbarnum gat nánast engin önnur starfsemi verið í húsinu á 

meðan vegna skorts á vinnufriði. Nokkrum sinnum kom það fyrir að leigjendur aðstöðu 

hótuðu að segja upp leigunni ef ekkert yrði aðhafst og sú leið farin að hafa tónleika á 

tímum þegar önnur starfsemi í húsinu var í lágmarki.
264

 

 

4.4. Hitt húsið flytur aftur 

Í september árið 2000 var undirritaður samningur sem olli því að Hitt húsið neyddist til 

að flytja starfsemi sína á ný. Sjálfseignarfélagið Minjavernd varð að hlutafélagi árið 

2000 og í september gerðist Reykjavíkurborg hluteigandi í Minjavernd með umræddum 

samningi.
265

 Meginmarkmið Minjaverndar er að stuðla að varðveislu gamalla húsa 

hvarvetna á Íslandi sen hafa menningarsögulegt gildi.
266

 Hlutur Reykjavíkurborgar í 

Minjavernd var 40% og greiddi borgin hlutaféð, 107 milljónir króna, með eignum í 
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miðbænum. Á meðal þessara eigna var Aðalstræti 2 og Vesturgata 1, Geysishúsið. Aðrir 

hluthafar voru ríkissjóður og sjálfseignarstofnunin Minjar.
267

 

Reykjavíkurborg gerði leigusamning við Minjavernd þess efnis að Hitt húsið fengi 

að halda úti starfsemi sinni í Geysishúsinu til 1. október 2002 og ljóst að flutningar voru 

yfirvofandi. Þorsteinn Bergsson, framkvæmdastjóri Minjaverndar, útilokaði ekki að 

einhver starfsemi Hins hússins myndi halda áfram í Geysishúsinu, en á þessum 

tímapunkti hafði ekki verið ákveðið hvaða starfsemi tæki við í húsinu.
268

 Ekkert varð af 

því að hluti starfseminnar yrði eftir en síðar áttu eftir að koma í Geysishúsið starfsemi 

Höfuðborgarstofu og Upplýsingamiðstöð ferðamanna 

Um ástæður þess að Reykjavíkurborg hefði farið þá leið að nota húsin sem hlutafé 

sagði Ingibjörg Sólrún borgarstjóri: „Samningurinn var gerður vegna þess að við 

leggjum megináherslu á að þessi eldri hús í Kvosinni verði byggð upp og Minjavernd 

hefur þá þekkingu sem þarf og hún hefur líka haft lag á því að leigja út og koma 

starfsemi í húsin.“ Um starfsemi Hins hússins sagði hún í sama viðtali: „Starfsemin sem 

er í Geysishúsinu er óháð því hvort það er borgin sem á þetta eða Minjavernd. 

Minjavernd leigir út húsnæðið og þess vegna væri hægt að leigja húsið út vegna 

starfsemi á vegum borgarinnar þannig að ég lít á starfsemi Hins Hússins og eignarhald á 

Geysishúsinu sem tvö aðskilin mál.“
269

 

Nokkur óvissa var uppi um framtíð Hins hússins og kom hún skýrt fram í 

fjölmiðlum. Starfsmenn hússins gagnrýndu borgaryfirvöld í grein undir fyrirsögninni 

„Undarleg þögn“. Gagnrýnin fólst í því að ekkert heyrðist í borgaryfirvöldum varðandi 

framtíð starfseminnar nú þegar Minjavernd hafði verið falinn rekstur Geysishússins.
270

 

Steinunn Valdís Óskarsdóttir, formaður ÍTR, svaraði greininni strax daginn eftir og 

sagði það fullvíst að starfsemin yrði ekki lögð niður eða henni gert lægra undir höfði 

enda mikil ánægja með starfsemina. Hún bætti við að Hitt húsið hefði ekkert endilega 

átt að vera í Geysishúsinu til frambúðar. Að lokum sagði hún að Hinu húsinu yrði 

fundið nýtt húsnæði í miðbænum.
271

  

Markús Heimir Guðmundsson lagði áherslu á það í blaðaviðtali í tengslum við 

flutninginn úr Geysishúsinu að starfsemin þyrfti að vera öll undir sama þaki og í 
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miðborg Reykjavíkur.
272

 Greina má vissan söknuð í orðum Markúsar í viðtalinu. Hann 

talar um að húsið hafi verið vel sótt og að starfsfólki og gestum hússins hafi liði sérlega 

vel í húsinu. Enn fremur segir Markús: „Undanfarin ár er búið að verja miklum 

fjármunum í aðlaga húsnæðið að starfsemi og kynna það og staðsetningu þess fyrir ungu 

fólki. Aðgengi fyrir fatlaða hefur einnig verið bætt til muna. Þess má einnig geta að 

gestir sem hafa komið erlendis frá hafa hrifist mikið af starfsemi, innviðum og 

staðsetningu Hins hússins.“
273

 Með þessum orðum má greina að það sé nauðsynlegt að 

hið nýja hús verði í miðborginni svo starfsemin geti þrifist.  

Vinna við að finna nýtt húsnæði hófst í október 2001, um ári áður en 

leigusamningurinn við Minjavernd rann út. Nokkuð var af lausu húsnæði sem hefði 

getað hentað undir starfsemi eins og Hins hússins var á þessum tíma. Markús nefnir 

staði eins Apótekið, Nasa, Símahúsið og hús Gjaldheimtunnar við Tryggvagötu.
274

 Í 

desember 2001 var fyrst greint frá því að Hitt húsið myndi mögulega flytja í gömlu 

lögreglustöðina við Pósthússtræti 3-5. Steinunn Valdís greindi frá því að hún og Markús 

Heimir hefðu skoðað húsnæðið og litist vel á og talið það vel geta hýst starfsemi Hins 

hússins.
275

 Markús taldi húsnæðið uppfylla flest þau skilyrði sem starfsemin þarfnaðist 

en hafði áhyggjur af aðgengi fyrir fatlaða því starfsemi tengd fötluðum hefði færst 

verulega í aukana.
276

  

Á fundi ÍTR 21. desember 2001 var samþykkt að leggja til við borgarráð að 

framkvæmdastjóra ÍTR og borgarlögmanni yrði heimilað að ganga til samninga við 

Íslandspóst um leigu á Pósthússtræti 3-5. Tillaga um flutninginn var samþykkt í 

borgarráði og í byrjun janúar 2002 hófust samningaviðræður.
277

 Samningar náðust síðar 

í mánuðinum og voru samþykktir á fundi borgarráðs 22. janúar 2002.
278

 Steinunn Valdís 

sagði í frétt sem staðfesti flutninginn og dagsetninguna 1. mars: „Við erum með þessu 

að festa Hitt húsið í sessi í miðborginni sem er gott fyrir starfsemina ... Ég held einnig 

að það styrki jákvæða ímynd miðborgarinnar í hugum ungs fólks að fá húsnæði á þessu 
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horni.“
279

 Í sömu grein var haft eftir Markúsi: „Þetta er flott hús og frábær staðsetning. 

Nú er verið að vinna í aðgengi fyrir fatlaða þannig að við erum sátt og í rauninni 

hæstánægð. Mér finnst að þessari starfsemi hafi verið sýnd mikil virðing með þessu.“
280

 

Leigusamningur Íslandspósts og Reykjavíkurborgar var til tíu ára og voru það 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, borgarstjóri, Steinunn Valdís Óskarsdóttir, formaður ÍTR, 

og Einar Þorsteinsson frá Íslandspósti sem undirrituðu samninginn, aðeins tæpum 

tveimur vikum fyrir flutninga starfseminnar.
281
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5. Hitt húsið, Pósthússtræti 3-5, 2002–  

Hitt húsið flutti starfsemi sína í Pósthússtræti í mars 2002. Hér verður fjallað um 

flutningana í Pósthússtræti og þær breytingar sem urðu á starfseminni í kjölfarið. Í 

Geysishúsinu var starfsemin og skipulag starfseminnar mótuð og lík því sem hún er í 

dag og því óþarft að endurtaka það í þessum kafla. Ný verkefni urðu þó til í 

Pósthússtræti og ber þar helst að nefna Músíktilraunir, sem Hitt húsið tók að sér á 

tímabilinu, alhliða ráðgjafarþjónustu við ungt fólk, aðkomu Hins hússins að stofnun 

Listar án landamæra og ört vaxandi starf með fötluðum ungmennum á tímabilinu, 

einkum með tilkomu dagsstarfs í frístundum fyrir fatlaða árið 2008. 

Markmið Hins hússins voru gerð skýrari en þau eru að veita ungu fólki aðstöðu og 

aðstoð við að koma hugmyndum sínum í framkvæmd; að endurspegla menningu ungs 

fólks; að veita upplýsingar og leiðbeina ungu fólki, í samstarfi við aðra fagaðila og 

samtök; að vera miðstöð ungs fólks í leit að sumarstarfi og að vera vettvangur fyrir 

félagsleg úrræði og ráðgjöf fyrir ungt fólk.
282

 

Líkt og Geysishúsið á Pósthússtræti 3-5 sér langa sögu. Pósthússtræti 3 er 

steinhleðsluhús sem var byggt árið 1882 og var hlaðið með sama hætti og 

Alþingishúsið. Húsið hýsti barnaskóla Reykjavíkur frá 1883 til ársins 1898. Húsið var 

þá gert að pósthúsi en þar voru einnig höfuðstöðvar Landsíma Íslands. Árið 1914 var 

byggt nýtt pósthús sem stendur við Pósthússtræti 5. Landsíminn flutti úr húsinu árið 

1931 og var það þá gert að lögreglustöð og voru meðal annars fangaklefar í kjallara 

hússins. Póstur og sími tók aftur við húsunum þegar lögreglan flutti á Hverfisgötuna á 

sjöunda áratugnum.
283

 

 

5.1. Flutningar og starfsemin í Pósthússtræti 

Þann 1. mars 2002 var farin skrúðganga frá Aðalstræti 2 að Pósthússtræti 3-5. 

Skrúðganga var áberandi með blysum og tilheyrandi en hún var hluti af dagskrá 

Vetrarhátíðar Reykjavíkur það ár.
284

 Skrúðgangan fór fram með áberandi hætti þar sem 

meðal annars borgarstjórinn, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, tók þátt.
285

 Heilsíðuauglýsing 
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birtist á baksíðu Fréttablaðsins 1. mars með dagskrá fyrir opnunina undir fyrirsögninni 

„Hitt Húsið flytur í hitt Hitt Húsið“.
286

  

Með vel stilltu átaki starfsmanna gengu flutningarnir ótrúlega hratt fyrir sig. Ása 

Hauksdóttir rifjar upp að Pósthússtrætið hafi verið þrifið og gert klárt á einni helgi og 

svo næstu helgi hafi starfsemin hafist að nýju. Að ekki skyldi koma rof í starfsemina 

vegna flutninganna má teljast góður árangur.
287

 Ragnheiður Árnadóttir rifjar þó upp að 

það hafi tekið nokkurn tíma að rýma Geysishúsið algjörlega því mikið af hlutum og 

búnaði hafi fylgt starfseminni og ófáar ferðir hafi verið farnar milli húsanna á þessum 

tíma. En hún nefnir einnig að húsið hafi verið nánast tilbúið til notkunar en í húsnæðinu 

hafi áður verið skrifstofurými almannatengslafyrirtækisins Mekkano. Húsið hafi verið 

nýlega tekið í gegn og nýjar lagnir, tenglar og þvíumlíkt og hafði Ragnheiður orð á því 

að það hafi ekki einu sinni þurft að mála.
288

 

Tilfinningar starfsmanna voru blendnar við flutningana. Þeir fyrrverandi starfsmenn 

sem ég ræddi við voru á einu máli um að þeir upplifðu þá sem svo að verið væri að bola 

starfseminni út. Þeir þurftu að kveðja hús sem hafði lyft starfsemi Hins hússins á nýjan 

stall og halda út í ákveðna óvissu sem fylgir flutningum í nýtt húsnæði. Ragnheiður 

Árnadóttir rifjar upp þennan tíma og segir:  

 

Í rauninni upplifðum við starfsmennirnir að okkur væri bolað út. 

Það áttu bara einhverjir aðrir, veit ekki, kannski fínna batterí, að 

koma í þetta hús. Og lengi vel vorum við í lausu lofti hvert við 

ættum að fara og það hafði alveg áhrif á okkur og ég man að eitt 

sinn, til að láta finna fyrir okkur, að þá fórum við á pallana hjá 

borgarstjórn þegar átti sér stað umræða um húsnæðismál Hins 

hússins og mættum bara og fjölmenntum á pallana.
289

 

 

Ása Hauksdóttir bætir við að „... þetta gerðist svo hratt, tilfinningin var svolítið þannig 

að listir og menning ungs fólks skipti minna máli en annað.“
290

 Inn í Geysishúsið kom 

Höfuðborgarstofa og Upplýsingamiðstöð ferðamanna en hvoru tveggja var síðar 
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fundinn ný staðsetning í Ráðhúsi Reykjavíkur vegna dýrrar leigu.
291

 Markús Heimir 

Guðmundsson bætir við að starfsmennirnir, hafi ekkert verið spurðir út í umfang 

starfseminnar af þeim sem unnu þessar breytingar. Fyrstu hugmyndir ráðamanna voru 

að koma Hinu húsinu fyrir í skrifstofuhúsnæði við Ingólfstorg. Markús segir það bera 

vott um fáfræði ráðamanna á starfseminni að halda að hægt væri að flytja úr um 1.500 

fermetra húsnæði í miklu minna 2-300 fermetra skrifstofuhúsnæði.
292

 Ómar Einarsson 

er ekki sömu skoðunar. Hann segist hafa upplifað flutningana sem hluta af framþróun. 

Ef það ætti að bola starfsemi Hins hússins út þá hefðu aldrei tveir embættismenn 

borgarinnar fengið leyfi til að finna nýtt húsnæði í borginni.
293

 

Þegar Hitt húsið flutti í Geysishúsið 1995 voru atvinnumál ungs fólk sett á oddinn. 

Atvinnuleysi ungs fólks hafði minnkað mikið frá þessum árum með bættu 

efnahagsástandi og voru því breyttar forsendur í atvinnumálum á nýjum stað frá því sem 

áður var og lagðist til dæmis starfsnámið af.  

Eftir efnahagshrunið 2008 varð á ný atvinnuleysisástand meðal ungs fólks, sem og 

annarra, í samfélaginu. Hitt húsið brást við með því að koma á fót námskeiðunum 

Vítamíni og Vinnustaðanámi. Þessi námskeið eru öllu styttri og smærri í sniðum en 

starfsþjálfunarnámskeiðin sem voru í Brautarholti. Áhersla Hins hússins á þessum 

erfiðu tímum meðan litla vinnu var að fá var að halda ungu fólki virku, huga að 

sjálfsstyrkingu þess og aðstoða það við að afla sér nýrrar þekkingar sem nýst gæti í 

atvinnuleitinni.
294

 

Vítamín er fjögurra vikna námskeið til að styrkja og virkja ungmenni og hjálpa 

þeim að finna sitt áhugasvið og styrkleika og kynna þau fyrir ólíkum leiðum í lífinu. Á 

Vítamín-námskeiðum fer fram ýmis fræðsla, til dæmis á sviði fjármála, 

verkefnastjórnunar, vinnusiðferðis, gerðar ferilskrár og atvinnuleitaráætlunar og hvernig 

skuli koma hugmyndum í framkvæmd. Vinnustaðanámið er samstarfsverkefni Hins 

hússins og Vinnumálastofnunar og svipar til starfsþjálfunarnámskeiðanna. Hvert 

námskeið er í átta vikur, þar sem fyrstu fjórar vikurnar fara í undirbúning og fræðslu og 

síðari fjórar í starfsnám. Þar er fundinn vinnustaður með tilliti til áhugasviðs, menntunar 

og reynslu þátttakandans og gerður samningur við viðkomandi starfsstað.
295
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Samstarf með félagasamtökum batnaði til mikilla muna við komuna í Pósthússtræti. 

Steyptir veggir gerðu það að verkum að ekki heyrðist jafn mikið á milli rýma og í 

Geysishúsinu. Þau félagasamtök sem hafa aðstöðu í Pósthússtræti eru meðal annarra 

Samband íslenskra námsmanna erlendis (SÍNE), Landssamband æskulýðsfélaga (LÆF) 

og Samband íslenskra framhaldsskólanema (SÍF). Félag framhaldsskólanema sem frá 

upphafi var með aðstöðu í Hinu húsinu áður en félagið lagði upp laupana er forveri þess 

síðastnefnda.
296

 

Vefur Tótalráðgjafar var opnaður sumarið 2002. Tótalráðgjöf var ætluð fyrir allt 

ungt fólk á aldrinum 16-25 ára og ætlað að aðstoða ungmenni við að leysa þau 

vandamál sem þau kynnu að hafa. Hægt var að senda tölvupóst á uppgefið netfang á 

heimasíðunni og honum svarað eins skjótt og mögulegt var. Einnig var hægt að koma í 

Hitt húsið og tala við ráðgjafa þar á uppgefnum viðtalstímum. Algengt var að 

spurningar tengdust kynlífi, barneignum, fjármálum og öðru sem íþyngt gat 

ungmennum. Tótalráðgjöf byrjaði sem samstarfsverkefni nokkurra stofnana og samtaka 

á borð við Hitt húsið, Félagsþjónustuna í Reykjavík, SÁÁ, Landsbankann og 

Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir svo eitthvað sé nefnt.
297

 

Björn Vilhjálmsson, verkefnastjóri í Hinu húsinu, sagði um Tótalráðgjöf að áhersla 

yrði lögð á hraðvirkni og heildræna sýn á vandamál ungs fólks. Stuttu eftir að vefurinn 

var opnaður sagði Björn í viðtali:  

 

Við þekkjum til í kerfinu og vorum í því að hjálpa fólki að 

komast í samband við rétta ráðgjafa á réttum tíma ... Til að hafa 

sem víðast aðgengi að þjónustunni var farið af stað og leitað að 

samstarfsaðilum, en sýnt þótti að ákveðið kjarnateymi þyrfti að 

vera til staðar, svo sem félagsráðgjafi, sálfræðingur, 

fjármálaráðgjöf, ráðgjafi í kynlífi og barneignum, ráðgjafi fyrir 

fatlaða og náms- og starfsráðgjafi. Svo höfum við verið úti í 

stofnunum þar sem þessi þjónusta er veitt og höfum búið til 

tengslanet við þær og áhersla er lögð á að teymið fái tíma til að 
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funda og ræða saman svo auðveldara verði að taka heildrænt á 

vandamálunum.
298

 

 

Vefur Áttavitans var opnaður af Jóni Gnarr, borgarstjóra, 30. maí 2012. Vefnum er 

ætlað að vera upplýsingagátt ungs fólks og aðstoða það við að finna góðar og 

áreiðanlegar upplýsingar um ýmiss mál. Tótalráðgjöf hefur í dag aðsetur á vefnum sem 

ráðgjöf Áttavitans.
299

 Tækniframfarir hafa gert ungmennum kleift að sækja allan 

tækjakost og upplýsingar ekki lengra en í lófann á sér og brást Hitt húsið við með því að 

koma upp ráðgjöf á netinu.  

Listahátíðin List án landamæra var fyrst haldin árið 2003 á Evrópuári fatlaðra og 

hefur verið haldin árlega síðan. Markmið hátíðarinnar er að vera vettvangur þar sem 

bæði fatlaðir og ófatlaðir listamenn geti sýnt listsköpun sína. Hátíðin hefur stuðlað að 

samvinnu við listasöfn, listafólk og eykur skilning og fjölbreytileika í þjóðfélaginu. 

Ýmsir aðilar hafa komið að verkefninu, til dæmis Fjölmennt, Átak, Þroskahjálp, 

Öryrkjabandalag Íslands og Bandalag íslenskra listamanna. Hátíðin hefur fengið margar 

viðurkenningar, þar á meðal Mannréttindaverðlaun Reykjavíkurborgar árið 2012.
300

 Hitt 

húsið hefur frá upphafi komið að hátíðinni og hefur List án landamæra verið með 

skrifstofu í Hinu húsinu og framkvæmdastjóri hátíðarinnar á launaskrá hússins.  

 

5.2. Menningarstarf í Pósthússtræti  

Sem fyrr segir þá urðu verkefni Hins hússins nokkuð fastmótuð á tíma þess í 

Geysishúsinu. Ein af stóru breytingunum við flutningana í Pósthússtræti var 

tónleikaaðastaðan. Í Geysishúsinu var frábær aðstaða til tónleikahalds með hljóðkerfi, 

sviði og tilheyrandi. Fyrst um sinn voru tónleikar haldnir á Loftinu svokallaða á 3. hæð 

hússins. Íslandspóstur var með mun meira rými í húsinu þá en í dag en nokkrum árum 

eftir flutningana minnkaði Íslandspóstur við sig og Hitt húsið fékk aukna aðstöðu. Við 

þetta varð hægt að hafa tónleikaaðstöðuna betri og voru tónleikar ýmist haldnir í 
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Kjallaranum eða í Upplýsingamiðstöðinni.
301

 Með þessu móti voru tónleikarnir ásamt 

öðrum atburðum nær götunni og mun aðgengilegri. 

Nýtt listagallerí Hins hússins, Gallerí Tukt, tók til starfa mjög fljótlega eftir 

flutningana í Pósthússtræti og leysti þannig Gallerí Geysi af hólmi. Meðal fyrstu 

sýninga var sýning listaparsins Tinnu Ævarsdóttur og Birgis Arnar Thoroddsens. Um 

nýja galleríið sögðu þau: „Þessi salur er alveg frábær. Þetta er mun betri aðstaða en var í 

Gallerí Geysi, salurinn er líkari alvöru sýningarsölum.“
302

 Um muninn á Gallerí Geysi 

og Gallerí Tukt segir Ása Hauksdóttir:  

 

Við vorum með stórt gallerí í Geysishúsinu en það var mun 

stærra en það sem við erum með í dag í Pósthússtrætinu. Það var 

með stórum gluggum en ekki eins fallegt rými. Það var svolítið 

eins og göngustígur á milli bygginganna í Aðalstræti, miklu 

erfiðara rými. Aftur á móti er Gallerí Tukt einstaklega fallegt 

sýningarrými og hefur verið frá upphafi í þessu rými og 

aðbúnaður þess bara orðið betri með árunum.
303

 

 

Starfsemi skapandi listhópa var með sama móti og í Geysishúsinu og hefur verið einkar 

farsælt verkefni Menningardeildar. Verkefnið var valið eitt af fyrirmyndarverkefnum af 

menningar- og menntasviði Evrópuráðsins árið 2009.
304

 Starfsemin hefur verið hvati 

fyrir önnur sveitarfélög til að taka upp svipuð verkefni. Til dæmis eru bæði 

Kópavogsbær og Garðabær með skapandi listhópa á sínum snærum, en hugmyndafræði 

og markmið voru fengin frá Ásu og Hinu húsinu.
305

  

Eitt þekktasta vörumerki Hins hússins á síðari árum eru Músíkítilraunir. 

Músíktilraunir voru haldnar á vegum Tónabæjar frá árinu 1982 en árið 2003 var komið 

á samstarfi milli Tónabæjar og Hins hússins um framkvæmd Músíktilrauna.
306

 Um 

aðdraganda og ástæður þess segir Ása:  
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Það kemur til að á þessum tíma árið 2003 að við höfðum markað 

okkur stórt spor sem öflugur tónlistarvettvangur fyrir ungt fólk á 

aldrinum 16-25 ára en aftur á móti þá þjónustaði Tónabær 

eingöngu unglinga á aldrinum 13-16 ára og voru ekki eins og 

öflug og við og ekki í eins mikilli samvinnu og samtali við 

tónlistarflóruna í borginni. Þó Músíktilraunir hafi hafist í 

Tónabæ 1982 voru þau reynsluminni í þessum málum.
307

 

 

Fyrsta árið eftir að samstarfið hófst voru Músíktilraunir haldnar með hefðbundnum 

hætti eins og árin á undan. Það voru fimm vikur af undankeppnum og svo eitt 

úrslitakvöld, spannaði Músíktilraunir því í heildina sex vikur. Það var einnig ákveðið að 

aldursskipta hljómsveitum þetta fyrsta ár, yngri hópurinn steig á stokk í Tónabæ en sá 

eldri í Hinu húsinu. Úrslitakvöldið var haldið í Tjarnarbíói. Þetta fyrirkomulag kom sér 

illa fyrir menningarstarfsemi Hins hússins þar sem Músíktilraunir spönnuðu allan 

þennan tíma féllu niður vikulegir tónleikar í Hinu húsinu. Því þótti heppilegra að hafa 

undankvöldin hvert á fætur öðru og enda á úrslitakvöldi og gera tónlistarhátíð úr 

Músíktilraunum sem spannaði eina viku. Þetta fyrirkomulag hefur verið við lýði síðan 

árið 2004. Einnig var hætt að aldursskipta atriðum og láta tónlistina bara tala sínu máli. 

Árið 2008 hætti Tónabær að taka þátt í framkvæmd Músíktilrauna og hefur 

framkvæmdin síðan verið í höndum Hins hússins, en undanfarin ár hafa Músíktilraunir 

farið fram í Hörpu og margar þekktar hljómsveitir fengið tækifæri til að stíga sín fyrstu 

skref í einni af bestu aðstöðu til hljómflutnings á Íslandi. 

Unglist fagnaði 20 ára starfsafmæli sínu árið 2011. Á þeim tíma hafði Unglist ekki 

aðeins áhrif á Menningardeild Hins hússins heldur hefur hátíðin haft mikil 

menningarleg áhrif á samfélagið. Á Unglist og í listhópum Hins hússins hafa orðið til 

margar ódauðlegar hugmyndir sem framkvæmdar voru af ungu fólki og færst þaðan út í 

hið almenna listalíf. Í tilefni starfsafmælisins voru nokkur verk endurvakin og 

endurtekin og koma hér nokkur dæmi um verk sem hafa haft mótandi áhrif á listalífið.  

Á Unglist 1998 komu fjórar ungar stúlkur sem kölluðu sig Neo Geo með þá 

hugmynd að halda tónleika undir vatnsyfirborði. Til að framkvæma þetta var pantaður 
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neðanvatnshátálari frá Bandaríkjunum og fóru tónleikarnir fram í Sundhöll Reykjavíkur. 

Þetta var tilraun til samtvinna myndlist, tónlist og vatn. Hljómsveitir á borð við múm og 

Biogen spiluðu á laugarbakkanum en ekkert heyrðist nema undir vatni.
308

 Þessi 

neðanvatnshátalari hefur nýst í menningarlífi Íslendinga í tvo áratugi og verið notaður á 

kvikmyndahátíðum og vetrarhátíð.
309

 Neo Geo-hugmyndahópurinn endurtók þessa 

tónleika þrjú ár í röð og sneri svo aftur á Unglist 2011 og endurtók leikinn. Tilefnið með 

endurkomunni var 20 ára afmæli Unglistar og var þeim sem tekið höfðu þátt í gegnum 

tíðina boðið að koma aftur.
310

 Um upplifun sína sögðu meðlimir hópsins: 

  

Við komum fyrst fram á Unglist fyrir þrettán árum, árið 1998. 

Þá vorum við 18 og 19 ára og við fjórar vorum að kynnast og 

hugmyndahópurinn okkar í mótun. Við vorum að spá í hitt og 

þetta og okkur langaði að hlusta á tónlist neðanvatns, það var 

draumurinn. Við veltum þessari hugmynd á milli okkar, fram og 

til baka, hvernig væri hægt að framkvæma þetta, hvernig væri 

hægt að koma hátalara vandræðalaust ofan í sundlaug og 

fengum verkfræðinga í háskólanum til að skoða þetta með 

okkur. Þegar við sögðum Ásu í Hinu húsinu frá hugmyndinni 

fannst henni þetta mjög áhugavert og eftir að hafa leitað lengi að 

lausnum ákvað Hitt húsið að kaupa sérstakan hátalara til að gera 

þetta mögulegt. Ása trúði á þetta, en snilldin við þá manneskju 

er að hún hlustar á ungt fólk, sér möguleikana og lætur 

hugmyndir verða að veruleika.
311

  

 

Á 20 ára afmælishátíð Unglistar var einnig endurtekið atriði sem nafnarnir Birgir Örn 

Steinarsson og Birgir Örn Thoroddsen unnu sem kallaðist „Sveim í svarthvítu“. Þar var 

lifandi tónlist spiluð á meðan svarthvítar þöglar bíómyndir voru sýndar. Þetta verkefni 

var fyrst í höndum þeirra félaga, sem þá unnu fyrir Hitt húsið, á Unglist 1995 og var 

hluti af Unglist í nokkur ár þar á eftir. Tilefnið var 100 ára afmæli kvikmyndasýninga 
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um heim allan. Meðal hljómsveita sem spiluðu undir myndefninu voru Amiina, Biogen, 

múm og Sigur Rós.
312

 

Eitt dæmi í viðbót er þegar ungur þverflautuleikari var í listhópi skapandi 

sumarstarfa í Hinu húsinu. Hann var með þá hugmynd að halda stofutónleika heima í 

hjá fólki. Hægt var að panta tónleika og hún mætti heim til fólks og hélt tónleika í 

stofunni þeirra.
313

 Í dag er hugtakið um stofutónleika vel þekkt á Íslandi eftir að 

Listahátíð í Reykjavík tók verkefni upp hjá sér og er notuð í ýmsum sveitarfélögum. 

Hér hef ég fjallað stuttlega til nokkrar hugmyndir sem ungt fólk hefur fengið og það 

notið svigrúms til að þróa og framkvæma þær sem síðan tengjast í hið almenna listalíf. 

Ása, sem hefur stutt við bakið á þessum ungmennum til fjölda ára, lýsir þessi ferli vel 

þegar hún segir: „Svona geta þessi fræ orðið sem mótandi afl í menningarlífinu.“
314

 

Unglist hefur mikil áhrif á menningarstarfsemi ungmenna og veitir þeim dýrmæt 

tækifæri til að koma fram og sýna afrakstur erfiðis síns. 

Menningardeildin hefur einnig orðið fyrir skakkaföllum í gegnum árin. 

Götuleikhúsið hefur verið aðstöðulaust síðan árið 2014 þegar gistiskýli fyrir 

utangarðsmenn flutti í þáverandi aðstöðu Götuleikhússins að Lindargötu 48.
315

 

Menningardeildin starfrækti Músarholuna í nokkur ár þar sem ungmennum gafst kostur 

á að komast í tölvur, tæki og ýmis forrit til aðstoðar í listsköpun en í dag er slík þjónusta 

úrelt. Stærsta breytingin sem hefur orðið á starfi Menningardeildar er tilkoma dagsstarfs 

fyrir fötluð ungmenni, sem er til umfjöllunar í næsta undirkafla. Sú starfsemi tekur 

mikið pláss og hefur einkum þrengt að húsakosti Menningardeildar. Kjallarinn, sem 

áður hýsti tónleika, varð að rými þessa dagsstarfs og vikulegar tónleikaraðir hafa ekki 

verið í mörg ár.
316

 

 

5.3. Starf með fötluðum eykst til muna 

Starf með fötluðum hefur alltaf verið hluti af starfsemi Hins hússins. Fyrstu ár 

starfseminnar við Pósthússtræti voru með sama sniði og í Geysishúsinu. Það var mikið 

klúbbastarf, kvöldopnanir og böll, en lítil þróun var á starfinu í mörg ár, og starfið oft og 
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tíðum óaldursgreint og ekki í samræmi við markhóp hússins. Árið 2008 varð mikil 

viðhorfsbreyting þegar farið var af stað með tilraunaverkefni sem var frístundastarf 

fatlaðra, og varð starfið sýnilegra og stefnur og markmið gerð skýrari.  

Árið 2008 hófst tilraunaverkefni á vegum félags- og tryggingamálaráðuneytisins 

sem fól í sér dagsstarf fyrir ungmenni með fatlanir á framhaldsskólaaldri, 16-20 ára. 

Tilgangur verkefnisins var að bjóða fötluðum nemendum á starfsbrautum 

framhaldsskólanna upp á skipulagt frístundastarf að skóladegi loknum og gátu þeir 

komið í dagsstarf í Hinu húsinu. Markmiðið var að styðja nemendur til sjálfstæðis og 

auka félagslega færni þeirra. Í starfinu var lögð áhersla á eflingu sjálfstrausts, sjálfstæðis 

og samkenndar með öðrum sem og skemmtilegan frítíma sem þjónustunotendur sjálfir 

taka þátt í að skipuleggja. Verkefnið fór fram í kjallara hússins í Pósthússtræti og var 

ætlað eigi fleirum en tólf ungmennum. Verkefnið gekk vel og greiddi ríkið 70% af 

kostnaði þess en sveitarfélögin 30% og greinileg þörf fyrir starf sem þetta.
 317

  

Árið 2012 verður veigamikil breyting þegar málaflokkur fatlaðs fólks fluttist alfarið 

frá ríki yfir á sveitarfélög. Breytingin er ein sú stærsta sem orðið hefur í málefnum 

fatlaðs fólks á undanförnum áratugum.
318

 Þó svo að Hitt húsið þjónusti að mestu 

reykvísk ungmenni hefur öðrum sveitarfélögum verið gert kleift að sækja um pláss í 

frístundastarfi fatlaðra í Hinu húsinu. Frá yfirfærslunni hefur orðið enn meiri aukning á 

starfseminni og þar að auki fór velferðarsvið Reykjavíkurborgar þess á leit við Hitt 

húsið að það tæki við þjónustuþyngri ungmennum.
319

 Við yfirfærsluna var málaflokkur 

umgs fatlaðs fólks á flæðiskeri staddur og ekki ljóst hvaða svið borgarinnar ætti að taka 

við honum og því ekki sjálfgefið að hann skyldi lenda hjá ÍTR og Hinu húsinu.  

Ómar Einarsson rifjar upp að nokkur ringulreið hafi skapast vegna þessa máls og 

nokkur átök hafi átt sér stað innan borgarinnar. Fyrir það fyrsta þá spurðu menn sig af 

hverju þessi málaflokkur, frístundastarf fatlaðra 16-20 ára, væri á borði borgarinnar þar 

sem þetta væri mál framhaldsskólanna sem eru reknir af ríkinu og þetta því mál 

menntamálaráðuneytisins. Þá hafi menntamálaráðuneyti sagt sem svo að þetta væri 

velferðarmál og ætti heima í velferðarráðuneytinu. Í velferðarráðuneytinu er því hafnað 

þar sem þetta eru frístundir og sveitarfélögin sjá um frístundir. Því var ákveðið að ÍTR 
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tæki við þessu verkefni.
320

 Með samstilltu átaki starfsmanna og þrýstingi frá 

aðstandendum fatlaðra ungmenna varð verkefnið eins stórt og farsælt og raun ber vitni.  

Með þessu voru markmið frístundastarfsins gerð enn skýrari, en meginmarkmið 

starfsins er að stuðla að virkni og félagslegri þátttöku ungmenna í frístundum sem og í 

samfélaginu. Lögð er áhersla á að efla og þjálfa samskiptafærni, sjálfstæði og 

félagsfærni ungmenna með fatlanir. Tekin var upp einstaklingsmiðaðri þjónusta þar sem 

reynt var að vinna með styrkleika hvers og eins og ávallt er reynt að koma til móts við 

ólíkar þarfir og áhuga ungmennanna. Einnig var í ríkari mæli lögð áhersla á að skapa 

vettvang þar sem ungmenni gátu tekið þátt í öflugu frístundastarfi á jafningjagrundvelli 

og upplifað þar öryggi og vellíðan og stuðlað þannig að jákvæðri sjálfsímynd.
321

 

Starfsfólk Hins hússins notaði reynslu sína af verkefnastjórnun og hefur verkefnið 

aukist til muna frá upphafi þess. Með mikilli aukningu þjónustunotenda í frístundastarfi 

fatlaðra og þeirri staðreynd að Hitt húsið er eini staðurinn í Reykjavík sem veitir þessa 

þjónustu, varð ljóst að stærra húsnæði þyrfti undir þessa starfsemi.  

Haustið 2015 tók Hitt húsið í notkun nýtt hús við Rafstöðvarveg í Elliðaárdalnum 

sem fékk nafnið Hitt húsið Árbæ. Til aðgreiningar var þá farið að tala um Hitt húsið 

Miðbæ um húsið í Pósthússtræti. Í Hinu húsinu Árbæ hefur frá stofnun þess eingöngu 

verið frístundastarf fatlaðra ungmenna 16-20 ára, en starfsemin í kjallara Hins hússins í 

Pósthússtræti hefur einnig haldið sér. Frístundastarfið er orðið stærsti kostnaðarþáttur 

Hins hússins en á skólaárinu 2017–2018 voru 46 ungmenni með fatlanir þátttakendur í 

starfinu og um 35 frístundaleiðbeinendur og -ráðgjafar í vinnu.
322

  

Við yfirfærsluna á málaflokki fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga var þjónusta við 

fatlaða stórbætt. Engin vafi leikur á því að frístundastarf fatlaðra hafði í för með sér 

stóraukin lífsgæði fólks, bæði þess sem nýttu sér þjónustuna og aðstandenda þess. Hitt 

húsið er eina starfsemin sem sér um frístundastarf fatlaðra á þessum aldri í Reykjavík og 

mikil þörf fyrir slíkt starf eins og sést á mikilli aukningu þjónustunotenda og aukningin 

sést hvað best á þeirri staðreynd að nýtt húsnæði þurfti undir starfsemina. 

Starfsemi Hins hússins hefur lengst af verið í húsnæði þess við Pósthússtræti. Þar 

urðu til ný verkefni en einnig var haldið í farsæl verkefni og þó flutningurinn þangað 

hafi verið umdeildur meðal starfsmanna á sínum tíma reyndist hann mikið gæfuspor 
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þegar litið er til baka. Geysishúsið hentaði illa fyrir fjölþætta starfsemi eins og Hins 

hússins og húsnæðið við Pósthússtræti hefur reynst afar vel.  

Þegar þessi ritgerð var í vinnslu stóðu yfir samningaviðræður milli Reita, sem á 

húsnæðið við Pósthússtræti, og ÍTR um áframhaldandi veru Hins hússins í húsnæðinu, 

en 15 ára leigusamningur var þá að renna út. Markús Heimir, forstöðumaður, taldi 

líklegt að samningar næðust um framlengingu leigunnar og Hitt húsið gæti verið áfram í 

Pósthússtræti og þyrfti ekki að flytja á nýjan leik.
323

 Eins og fram kemur í rannsókn 

minni þá hefur starfsemi Hins hússins breyst í bæði skiptin sem flutningar hafa orðið. 

Flutningum hafa fylgt áherslubreytingar í starfi og með nýjum verkefnum og starfsemin 

lyfst skör hærra, eins og sést til dæmis með Músíktilraunum og frístundastarfi fatlaðra. 

Flutningur starfseminnar þarf því ekki að vera af hinu slæma heldur getur boðið upp á 

endurmat og uppstokkun starfseminnar, og í tilfelli Hins hússins hefur það reynst afar 

farsælt. 
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6. Lokaorð 

Hér að framan hef ég farið yfir aðdraganda að stofnun ungmennahúss í Reykjavík og 

starfsemi Hins hússins. Það er engum blöðum um það að fletta að svona starfsemi er 

nauðsynleg í nútímasamfélagi og miðað við þær umræður sem í gangi voru innan 

borgarinnar virtist liggja í augum uppi á níunda áratugnum að ungmennahús af 

einhverjum toga yrði stofnað í Reykjavík. Þá var unglingavandi mikið áhyggjuefni 

ráðamanna borgarinnar sem og borgarbúa allra. Ástæða unglingavandans var einkum 

aðstöðuleysi ungmenna 16 ára og eldri. Unglingavandanum hafði að mestu verið haldið 

í skefjum með skemmtistöðum en ljóst var orðið að ungt fólk leitaði eftir innihaldsríkari 

starfsemi. Félagsmiðstöðvavæðing átti sér stað í Reykjavík en hún miðaði einkum að 

unglingum á grunnskólaaldri. Eldri ungmenni hópuðust aftur á móti saman á 

Hallærisplani. Eftir ítrekaðar tilraunir starfsmanna innan félagsmálageirans og ýmsar 

greinargerðir, fengu ungmenni í Reykjavík fasta aðstöðu með tilkomu Hins hússins í 

Brautarholti árið 1991.  

Starfsemin sem þar fór fram fyrstu árin var þó ekki að öllu leyti til eftirbreytni þar 

sem áfengisneysla var umtalsverð og í raun má segja að um skemmtistað hafi verið að 

ræða frekar en ungmennahús í anda þeirra hugmynda sem tillögur um stofnun þess 

byggðu á. Hitt húsið, eins og það er rekið í dag, og önnur ungmennahús starfa á allt 

öðrum grundvelli. Draumurinn um menningarmiðstöð ungs fólks varð að veruleika með 

flutningunum í Geysishúsið árið 1995. Við komuna í Geysishúsið varð endanlega til sá 

grunnur sem Hitt húsið byggir á og hefði starfsemin væntanlega ekki enst lengi 

eingöngu sem skemmtistaður eins og hún var í upphafi. Áhersla var lögð á atvinnumál, 

menningu og upplýsingagjöf til ungs fólks. Deildaskipting starfseminnar gaf kost á 

fjölþættari starfsemi sem hefur haldist síðan, með nokkrum breytingum. Áhrif frá 

sambærilegum stofnunum á Norðurlöndunum eru óumdeild og margt sótt þangað sem 

fyrirmynd að starfsemi Hins hússins, einkum í Fryshuset og Urkraft í Svíþjóð. 

Gagnlegt er að nýta kenningar um félagsmótun til þess að skýra áhrif og mikilvægi 

Hins hússins. Slíkar kenningar ganga út á að hið félagslega sjálf sé í stöðugri mótun og 

til að skila sem bestum einstaklingi úti í samfélagið þurfi að undirbúa hann fyrir venjur, 

siði og gildi samfélagsins svo hann geti tekist á við það hlutverk sem ætlast er til af 

honum. Í þessu hefur Hitt húsið gegnt mikilvægu hlutverki í lífi margra einstaklinga. 

Eins og fram hefur komið var unglingamenning á árunum fyrir stofnun Hins hússins að 
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mestu tengd skemmtunum. Breytt þjóðfélagsástand með auknu atvinnuleysi ungs fólks 

varð til þess að ný unglingamenning ruddi sér til rúms en í henni fólst að meiri áhersla 

var lögð á reynslu og undirbúning ungmenna fyrir fullorðinsárin. Aðkoma 

ungmennanna sjálfra að starfinu var einnig mikilvægur þáttur af starfinu og félagsmótun 

þeirra. Skipulagning viðburða og þátttaka á listahátíðum var dýrmæt reynsla og góður 

undirbúningur fyrir hvers kyns framtíðarstörf. Í þessu samhengi eiga einnig vel við 

kenningar Pierres Bourdieus um menningar- og félagsauð sem vikið var að í inngangi. 

Þar var því haldið fram að Hitt húsið gerði ungmennum kleift að byggja upp 

menningarauð með því að efla þekkingu og safna færni og reynslu á sviði menningar og 

lista. Og sú hefur verið raunin, líkt og fram kemur í ritgerðinni, auk þess sem ungmenni 

hafa nýtt og eflt félagsleg sambönd innan þess félagsrýmis sem Hitt húsið bauð upp á. 

Það var starfsmönnum Hins hússins að þakka hversu farsæl starfsemin varð strax í 

upphafi og eru viðbrögð og átak Hins hússins í atvinnumálum ungs fólks eins konar 

hornsteinn sem starfsemin byggðist á. Öll þessi velgengni og virkni sem hlaust af 

atvinnumálunum gerði Hinu húsinu kleift að ráðast í önnur verkefni, sem til dæmis voru 

menningartengd og tengdust beinlínis atvinnumálum, eins og listsmiðja og skapandi 

sumarstörf. Menningarmálin gerðu Hitt húsið áberandi meðal ungs fólk og sýndi með 

hinum ýmsum viðburðum að Hitt húsið væri ekki aðeins staður fyrir atvinnulausa eins 

og oft var talað um á fyrstu árum starfseminnar. Þó svo að Hitt húsið tilheyri ÍTR og 

Reykjavíkurborg þá er það mörgu leyti eins og sjálfstæð eining innan borgarinnar og 

starfar undir eigin með formerkjum. Starfsemin í dag er ólík því sem hún var í upphafi, 

árið 1991, og er óhætt að segja að Hinu húsinu hafi tekist að þróa starfsemi sína í takt 

við tímann.  

Eitt af því fyrsta sem ég velti fyrir mér, þegar ég hófst handa við þessa rannsókn var 

hvort Hitt húsið skipti einhverju máli í víðara samhengi, það er ekki bara fyrir ungmenni 

sjálf heldur víðari samfélagsleg áhrif. Ég spurði alla viðmælendur mína þessarar 

spurningar, en þeir hafa allir starfað til lengri tíma í félagsmálum á Íslandi. Ég tel við 

hæfi að reifa svör þeirra hér í niðurstöðum ásamt eigin hugleiðingum. 

Viðmælendurnir eru allir á því að Hitt húsið og starfsemi þess hafi skipt verulegu 

máli, ekki aðeins fyrir ungt fólk, heldur samfélagið í heild. Mikilvægi Hins hússins felst 

í að vera vettvangur þar sem ungt fólk fékk tækifæri sem stóð því ekki til boða annars 

staðar í samfélaginu, til dæmis tækifæri til atvinnu, starfsþjálfunar og listsköpunar. Ungt 
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fólk gat komið í Hitt húsið algjörlega á sínum forsendum og skapað nýjar tengingar út 

frá sjálfu sér á eigin verðleikum. Þetta sést hvað best á átaki Hins hússins 

atvinnumálunum þegar atvinnuleysi ungs fólks var mjög mikið. Þar má greina mikilvæg 

samfélagsleg áhrif Hins hússins, en átakið var sem björgunarhringur fyrir suma og 

hvatning til að gera betur fyrir aðra, og fengu mörg ungmenni vinnu eftir námskeiðin. 

Það sýnir að starfsemi sem þessi getur haft áhrif á líf ungs fólks til hins betra.  

Fjölbreytt starfsemi hefur verið í Hinu húsinu frá stofnun þess. Eitt af því sem gerir 

Hitt húsið einstakt er að það er eina starfsemin í Reykjavík sem sinnir eingöngu 

aldurshópnum 16-25 ára og flest, ef ekki öll, verkefnin styðja hvert við annað á sinn 

hátt. Þrátt fyrir að vera mörg ólík þá eiga þau það sameiginlegt að tengjast ungu fólki. 

Til dæmis hefur Hitt húsið sinnt frístundastarfi fatlaðra ungmenna um árabil, eitt 

stofnanna í Reykjavík, á sama tíma og það rekur öflugt menningarstarf þar sem ungu 

fólk gefst tækifæri á að stíga sín fyrstu skref á sviði menningar. Miklar og góðar 

framfarir hafa verið í málefnum fatlaðra innan Hins hússins og hefur starfið þar bætt 

lífsgæði ungmennanna sjálfra sem og aðstandenda þeirra.  

Fyrir marga var Hitt húsið einn hlekkur í keðjunni að velgengni, til dæmis þegar 

kemur að tónlistarfólki og sviðslistamönnum. Það er ekki þar með sagt að ef þetta fólk 

hefði ekki farið í gegnum Hitt húsið að það væri ekki að gera þessa hluti, en Hitt húsið 

gaf því sín fyrstu tækifæri í að koma fram og móta sína list, hjálpað þeim að öðlast 

sjálfstraust, þroskast og uppgötva sjálft sig á hátt sem það hafði ekki gert áður. Verkefni 

á borð við skapandi sumarstörf, Músíktilraunir og hinar ýmsu tónleikaraðir hafa gefið 

ungu fólki vettvang fyrir menningu sína og hefur haft áhrif á landsvísu og setti mark sitt 

á lista- og menningarlíf um land allt. 

Faglegt frjálsræði var einkennandi þegar kom að Hinu húsinu og það borgað sig að 

leyfa starfsfólki að móta hugmyndafræði og markmið sjálft. Hitt húsið hefur náð 

tengslum við ungt fólk, aðila erlendis, inn í menningarlífið og er með stórt tengslanet. 

Innan borgarkerfis Reykjavíkur hefur Hitt húsið haft mikil áhrif og tekið að sér verkefni 

sem því hafi verið falið og leyst af hendi, til dæmis verkefnum tengdum atvinnumálum 

ungs fólks og frístundastarfi fatlaðra. 

Áhrifa Hins hússins hefur gætt víða og starfsemi þess orðið fyrirmynd 

ungmennahúsa víða um landið jafnframt því sem því hefur tekist að hafa áhrif á viðhorf 

almennings til ungs fólks. Mikil fjölgun hefur orðið í ungmennahúsum eftir aldamótin 
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en þá tóku til starfa nokkur ungmennahús. Áhrif Hins hússins á starfsemi þessara húsa 

eru óumdeild því þar liggur sama hugmyndafræði og svipuð markmið að baki. Meðal 

þessara húsa eru Húsið í Hafnarfirði (2003), 88 húsið í Reykjanesbæ (2004), Hús 

Frítímans á Sauðárkróki (2009), Hvíta húsið á Akranesi (2002), Molinn Kópavogi 

(2008), Pakkhús í Árborg (2008), Vegahúsið á Egilsstöðum (2004) og Skelin 

Seltjarnarnesi (2013). Starfsemin sem fer fram í þessum ungmennahúsum getur verið 

ólík. Áherslan getur verið á starf með fötluðum, félagsleg úrræði, forvarvarnarstarf eða 

að reka starfsemina eins og félagsmiðstöð. Öll eiga ungmennahúsin þó það sameiginlegt 

að reyna að skapa traustan vettvang þar sem ungmenni geta litið á sig sem sjálfstæða og 

virka þjóðfélagsþegna.
324

 

Það er mikilvægt að ungt fólk hafi griðastað þar sem það fær að vera það sjálft og 

prófa nýja hluti. Helstu áhrif Hins hússins birtast fyrst og fremst á þremur sviðum; í 

atvinnumálum, menningarmálum og í málefnum fatlaðra ungmenna. Hitt húsið lítur á 

það sem samfélagslega ábyrgð sína að bregðast við vandamálum sem steðja að ungu 

fólki í samfélaginu. Það má sjá á allri starfsemi í atvinnumálum, hvað varðar málefni 

fatlaðra og í forvarnarstarfi. Áhrif Hins hússins á samfélagið eru ótvíræð og það er ekki 

af öðru að ráða en starfsemi Hins hússins muni halda áfram á sinni braut að veita 

ungmennum ný og fleiri tækifæri.   

                                                           
324

 Guðmundur Ari Sigurjónsson, „Ungmennahús“ bls. 128. 
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